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Draft 11 Juli 2013
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3)
dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru
dan
Dosen
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan
Tinggi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
91,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
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diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun
2009
mengenai
Pembentukan
Kabinet
Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
59/P Tahun 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SNPT,
adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan,
ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada
masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang berlaku di perguruan tinggi.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian
pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal
tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi
yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,
program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan
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program sub spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi.
7. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.
BAB II
TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 2
SNPT bertujuan untuk menjamin agar pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi sesuai dengan kriteria minimal sistem pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
(1) SNPT wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.
(2) SNPT wajib menjadi dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi
dan pembukaan program studi serta sistem penjaminan mutu internal.
(3) SNPT wajib menjadi dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu
eksternal melalui akreditasi.
Pasal 4
Ruang lingkup SNPT terdiri atas:
a. standar nasional pendidikan;
b. standar penelitian; dan
c. standar pengabdian kepada masyarakat.
BAB III
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
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(1) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:
a. Standar kompetensi lulusan;
b. Standar isi;
c. Standar proses;
d. Standar penilaian pendidikan;
e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Standar sarana dan prasarana;
g. Standar pengelolaan; dan
h. Standar pembiayaan.
(2) Pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan
pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.
Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 6
(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria capaian pembelajaran
lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
(2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi
yang dicapai secara kurikuler, dan dapat ditambah secara kokurikuler
dan/atau ekstrakurikuler.
(3) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Capaian pembelajaran minimal yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri ini; dan
b. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masingmasing sesuai visi dan misinya yang melampaui capaian pembelajaran
minimal;
(4) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan
ke dalam deskripsi yang mencakup aspek:
a. sikap dan tata nilai;
b. penguasaan pengetahuan/keilmuan;
c. keterampilan kerja umum; dan
d. keterampilan kerja khusus.
Pasal 7
(1) Ranah sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan
penghayatan mahasiswa tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang
terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kampus, lingkungan
kehidupan keluarga, masyarakat, atau pengalaman kerja mahasiswa.
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(2) Ranah pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan
keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode
dalam bidang pekerjaan tertentu.
(3) Ranah keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan
metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan,
pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa.
(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada
jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, magang, simulasi
pekerjaan, kerja praktek, atau praktek kerja lapangan.
Pasal 8
(1) Deskripsi capaian pembelajaran minimal aspek sikap dan tata nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a bagi lulusan
pendidikan akademik, vokasi, dan profesi:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika;
c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
e. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
i. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
j. menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan,
dan
kewirausahaan.
(2) Deskripsi capaian pembelajaran minimal aspek penguasaan pengetahuan/
keilmuan dan keterampilan kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) huruf b dan huruf d bagi lulusan pendidikan akademik,
vokasi, dan profesi dirumuskan oleh forum atau pertemuan pengelola
program studi sejenis, dengan tahap sebagai berikut:
a. melibatkan kelompok ahli terkait, dan dapat melibatkan organisasi
profesi, instansi Pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan;
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b. hasil perumusan disampaikan kepada Menteri untuk dikaji oleh tim
ahli yang ditunjuk oleh Menteri.
c. rumusan capaian pembelajaran minimal sebagaimana dimaksud pada
huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri, dan dimuat dalam
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagai rujukan
nasional bagi program pendidikan terkait;
d. rumusan capaian pembelajaran minimal mengacu pada Kerangka
Kualifikasi Nasional.
(3) Deskripsi capaian pembelajaran minimal aspek keterampilan kerja umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi lulusan
pendidikan akademik, vokasi, dan profesi:
a. Lulusan pendidikan akademik pada:
1. Program sarjana mampu:
1) menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang
keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif;
2) mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya
berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya
desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda
rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir;
3) mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/ seni, yang
memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh
masyarakat akademik;
4) menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang
keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada
masyarakat akademik;
5) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya;
6) mengelola pembelajaran diri sendiri;
7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
2. Program magister mampu:
1) menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian
ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang
keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya
desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah
desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
3) mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal
ilmiah yang terakreditasi;
4) menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui
berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat
akademik;
5) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan
penelitian lanjutan;
6) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega,
sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
8) melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta
penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disipliner, baik
secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain;
9) mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan
memposisikan ke dalam suatu peta penelitian.
3. Program doktor mampu:
1) menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan,
serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang
keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2) menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan
pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam
bentuk disertasi;
3) mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada
jurnal ilmiah yang terakreditasi;
4) menyusun dan mengkomunikasikan pandangan kritis, argumen,
dan solusi terhadap masalah/isu mutakhir di dalam masyarakat
yang
terkait
bidang
keilmuannya,
yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui
berbagai bentuk media kepada masyarakat;
5) mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta
peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan
penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner,
baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain;
6) memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang
keahlian/keilmuannya;
7) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan
penelitian lanjutan atau penelitian lain;
8) meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program
strategis organisasi;
9) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega,
sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
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10) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada
di bawah tanggungjawabnya;
11) menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian
kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori.
b. Lulusan pendidikan vokasi pada:
1. Program diploma satu mampu:
1) melaksanakan pekerjaan spesifik yang bersifat rutin sesuai dengan
prosedur operasi standar;
2) memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
lazim, di bawah bimbingan;
3) bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkungan
kerjanya;
4) bertanggungjawab atas hasil kerja orang lain yan setara.
2. Program diploma dua mampu:
1) melaksanakan pekerjaan spesifik yang bersifat rutin sesuai dengan
persyaratan kerja dan standar mutu;
2) memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang
lazim, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun
tanggungjawab pekerjaannya;
3) bekerjasama, melakukan komunikasi, dan memiliki inisiatif, serta
menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;
4) bertanggungjawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain
yang setara;
3. Program diploma tiga mampu:
1) bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik,
baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan
persyaratan kerja dan standar mutu;
2) memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai
dengan bidang keahlian terapannya, berdasarkan pemikiran logis
dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun
tanggungjawab pekerjaannya;
3) menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan
sahih, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada
masyarakat pengguna;
4) bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
5) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di
bawah tanggungjawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan
tertentu yang ditugaskan;
6) mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri.
4. Program diploma empat mampu:
1) bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik,
dengan persyaratan kerja dan mutu yang terukur;
2) memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks di bidang keahlian
terapannya berdasarkan pemikian logis, kritis, dan inovatif, secara
mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab
pekerjaannya;
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3) melakukan kajian kasus bidang keahlian terapannya yang disusun
dalam kertas kerja atau laporan, atau menghasilkan karya
rancangan di bidang keahlian terapannya berdasarkan kaidah
rancangan dan prosedur baku, dan dapat diakses oleh masyarakat
akademik;
4) mengkomunikasikan informasi dan ide di bidang keahlian
terapannya, secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada
masyarakat yang sesuai bidang keahliannya;
5) bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerjasama dengan
lembaga atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan
keamanan kerja;
6) mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
7) mengelola pembelajaran diri sendiri;
8) mengembangkan
dan
memelihara
jaringan
kerja
dengan
pembimbing, kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas kerja
yang lebih luas.
5. Program magister terapan mampu:
1) menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi di bidang keahliannya dengan menghasilkan karya desain
atau produk, terutama inovasi teknologi yang memiliki nilai
tambah, berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2) menyusun tesis yang memuat konsep kajian aspek keilmuan
dan/atau teknologi serta aspek nilai tambahnya, atas karya desain
atau produk, terutama inovasi teknologi, yang dihasilkannya;
3) melakukan validasi akademik dalam menyelesaikan masalah bidang
keahliannya di dalam masyarakat, terutama di dalam industri yang
relevan, melalui pengembangan keahlian dan pengetahuannya;
4) mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal
ilmiah/teknologi yang terakreditasi;
5) melakukan validasi akademik dalam menyelesaikan masalah bidang
keahliannya di dalam masyarakat, terutama di dalam industri yang
relevan, melalui pengembangan keahlian dan pengetahuannya;
6) menuliskan hasil penelitian bidang keilmuan/teknologinya dalam
bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah
nasional, prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala
ilmiah bertaraf internasional;
7) menyusun dan mengkomunikasikan ide dan hasil pemikiran yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik,
melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama
masyarakat akademik.
6. Program doktor terapan mampu:
1) menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi pada
pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain
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atau produk, terutama inovasi teknologi, yang memiliki nilai
tambah, berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
2) menyusun disertasi melalui penelitian inter, multi atau
transdisipliner yang memuat kajian teoritis aspek keilmuan
dan/atau teknologi, serta aspek nilai tambahnya, atas karya desain
atau produk, terutama inovasi teknologi, yang dihasilkannya;
3) melakukan penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju, dan
dalam konteks komersial, melalui pendekatan inter, multi, atau
transdisipliner, untuk menyelesaikan permasalahan di dalam
masyarakat, terutama permasalahan teknologi di dalam industri
yang relevan, dan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi serta peningkatan kemaslahatan
manusia;
4) mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuan/teknologinya
pada jurnal ilmiah/teknologi yang terakreditasi;
5) menyusun dan mengkomunikasikan argumen dan solusi,
berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau
teori, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika
akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;
6) memimpin dan mengelola suatu program rekayasa yang memiliki
keterbatasan waktu dan finansial;
c. Lulusan pendidikan profesi pada:
1. Program profesi mampu:
1) bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang
spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara
dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2) membuat keputusan yang independen dalam menjalankan
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis,
dan kreatif;
3) menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya
desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan
prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh
masyarakat akademik;
4) mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang
bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi,
kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
5) meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus
melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6) bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai
dengan kode etik profesinya;
7) melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan
keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh
dirinya sendiri dan oleh sejawat;
8) memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada
bidang profesinya;
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9) bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam
menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
10) mengembangkan
dan
memelihara
jaringan
kerja
dengan
masyarakat profesi dan kliennya;
11) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan
pengembangan hasil kerja profesinya;
12) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri.
2. Program spesialis mampu:
1) bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan
yang spesifik dan kompleks, dan memiliki kompetensi kerja yang
minimal setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang
berlaku secara nasional/internasional;
2) membuat keputusan yang independen dalam menjalankan
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3) menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun
dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang
terakreditasi, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta
deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode
etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat
regional atau internasional;
4) mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau
karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi,
kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada
masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
5) meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program
strategis organisasi;
6) meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus
melalui
pelatihan
dan
pengalaman
kerja
dengan
mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat
nasional, regional, dan internasional;
7) bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai
dengan kode etik profesinya;
8) melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan
keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya
baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
9) memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada
bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang
profesinya;
10) bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak
sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks
yang terkait dengan bidang profesinya;
11) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
masyarakat profesi dan kliennya;
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12) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang
berada di bawah tanggungjawabnya;
13) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan
pengembangan hasil kerja profesinya.
3. Program subspesialis mampu:
1) bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan
yang spesifik dan kompleks, dan memiliki kompetensi kerja yang
setara dengan standar kompetensi profesi tersebut yang berlaku
secara internasional;
2) membuat keputusan yang independen dalam menjalankan
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
3) menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya
disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan
berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang
memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding seminar
internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau
menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya
berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi
yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau
internasional;
4) melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan
keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya
baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
5) mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau
karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan
kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui
berbagai bentuk media;
6) meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program
strategis organisasi;
7) meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus
melalui
pelatihan
dan
pengalaman
kerja
dengan
mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat
nasional, regional, dan internasional;
8) berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan
nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau
pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
9) bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai
dengan kode etik profesinya;
10) memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada
bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang
profesinya;
11) bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak
sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks
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yang terkait dengan bidang profesinya;
12) mengembangkan
dan
memelihara
jaringan
kerja
dengan
masyarakat profesi dan kliennya;
13) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada
di bawah tanggungjawabnya;
14) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan
pengembangan hasil kerja profesinya.
Pasal 9
Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf d sebagai berikut:
a. jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional dinyatakan dengan
kualifikasi dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu jenjang
kualifikasi 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan).
b. Kesetaraan antara capaian pembelajaran minimal dengan jenjang kualifikasi
seperti berikut:
1. capaian pembelajaran minimal lulusan Program Diploma Satu paling
rendah setara dengan jenjang kualifikasi 3 (tiga) pada Kerangka
Kualifikasi Nasional;
2. capaian pembelajaran minimal lulusan Program Diploma Dua paling
rendah setara dengan jenjang kualifikasi 4 (empat) pada Kerangka
Kualifikasi Nasional;
3. capaian pembelajaran minimal lulusan Program Diploma Tiga paling
rendah setara dengan jenjang kualifikasi 5 (lima) pada Kerangka
Kualifikasi Nasional;
4. capaian pembelajaran minimal lulusan Program Diploma Empat, dan
Program Sarjana, paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 6
(enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
5. capaian pembelajaran lulusan Program Pendidikan Profesi paling rendah
setara dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi
Nasional;
6. capaian pembelajaran minimal lulusan Program Pendidikan Magister,
Magister Terapan, dan Program Spesialis, paling rendah setara dengan
jenjang kualifikasi 8 (delapan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional; dan
7. capaian pembelajaran minimal lulusan Program Pendidikan Doktor,
Doktor Terapan, dan Program Subspesialis setara dengan jenjang
kulifikasi 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional.
Bagian Ketiga
Standar Isi
Pasal 10
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(1) Standar Isi merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian
pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh
lulusan pendidikan tinggi.
(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. kurikulum program studi pada suatu program pendidikan; dan
b. beban pembelajaran.
Pasal 11
(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a
merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta
metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi
capaian pembelajaran program studi.
(2) Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap
perguruan tinggi berdasarkan SNPT.
Pasal 12
(1) Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian mata
kuliah atau blok mata kuliah.
(2) Mata kuliah atau blok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan
satu atau beberapa capaian pembelajaran.
(3) Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit
semester (sks).
(4) Bobot suatu blok mata kuliah dapat dinyatakan dalam besaran jam
pembelajaran atau satuan kredit semester (sks).
(5) Besarnya sks suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah
merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk
memenuhi capaian pembelajaran.
(6) Penetapan jumlah sks mata kuliah atau blok mata kuliah didasarkan
pada tingkat capaian pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan
bahan kajian, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi
capaian pembelajaran.
Pasal 13
(1) Jenis mata kuliah atau blok mata kuliah dalam suatu kurikulum program
studi terdiri atas:
a. sejumlah mata kuliah wajib umum, yang ditujukan untuk membentuk
sikap dan tata nilai;
b. sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah wajib program studi, yang
ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan
pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggung
jawabnya; dan
15

c. sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah pilihan di dalam atau di
luar program studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk
pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.
(2) Mata kuliah wajib umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas mata kuliah:
a. agama;
b. Pancasila;
c. kewarganegaraan; dan
d. bahasa Indonesia.
(3) Perguruan tinggi dapat melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata
kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling
sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
Pasal 14
(1) Kurikulum disusun dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2) Sistem Kredit Semester (SKS) yang dimaksud pada ayat (1) merupakan
sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks)
sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program
studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
(3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit
16 (enam belas) minggu.
(4) Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
merupakan:
a. takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui
berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
b. takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi
yang dinyatakan dalam kurikulum;
c. takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
(5) 1 (satu) sks setara dengan paling sedikit 3 (tiga) jam kegiatan belajar per
minggu per semester.
(6) Beban belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari, atau 48 (empat
puluh delapan) – 60 (enam puluh) jam per minggu.
(7) Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan beban
belajar mahasiswa.
(8) Kurikulum program studi pada:
a. program diploma dan program sarjana, satu tahun terdiri atas 2 (dua)
semester;
b. pada program profesi, spesialis, magister dan program doktor, satu
tahun dapat terdiri atas 3 (tiga) semester.
(9) Bagi mahasiswa yang dapat menunjukkan prestasi akademik yang tinggi
dapat mengambil paling banyak 24 (dua puluh empat) sks per semester.
Pasal 15
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(1) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk
pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penyusunan
skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.
(2) Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai
berikut:
a. Kuliah, yaitu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas:
1. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu
per semester;
2. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)
menit per minggu per semester untuk program sarjana, dan 120
(seratus dua puluh) menit per minggu per semester untuk program
pascasarjana;
3. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per
semester untuk program sarjana, dan 120 (seratus dua puluh) menit
per minggu per semester untuk program pascasarjana.
b. Responsi, tutorial, seminar, bentuk pembelajaran lain yang sejenis, yaitu
kegiatan pembelajaran yang terdiri atas:
1. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per
semester;
2. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per
semester.
c. Praktikum, yaitu kegiatan pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio
3 (tiga) jam per minggu per semester;
d. Praktek lapangan/kerja praktek, yaitu kegiatan pembelajaran dengan
praktek di lapangan 4 (empat) jam per minggu per semester;
e. Skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara, yaitu
kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan/ atau pergelaran
karya seni/perencanaan/perancangan 4 (empat) jam per minggu per
semester;
f. Tesis dan disertasi, yaitu kegiatan penelitian 4 (empat) jam per minggu
per semester.
Pasal 16
(1) Beban pembelajaran suatu program studi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b pada jenis pendidikan akademik,
vokasi, dan profesi dinyatakan dalam besaran sks, sebagai berikut:
a. Program studi pada jenis pendidikan akademik yang terdiri atas:
1. Program studi pada program sarjana paling sedikit 144 (seratus
empat puluh empat) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas,
yang meliputi:
1) Mata kuliah wajib umum paling sedikit 8 (delapan) sks;
2) Mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan
paling sedikit 126 (seratus dua puluh enam) sks,
termasuk
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skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara 4 (empat) –
6 (enam) sks;
2. Program studi pada program magister paling sedikit 36 (tiga
puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana
atau yang setara, yang meliputi mata kuliah wajib program studi
dan mata kuliah pilihan paling sedikit 32 (tiga puluh dua) sks
termasuk tesis/karya seni/bentuk lain yang setara 6 (enam) - 8
(delapan) sks;
3. Program studi pada program doktor paling sedikit 42 (empat
puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program magister atau
yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib program
studi dan mata kuliah pilihan tingkat lanjut, termasuk penelitian
untuk menghasilkan disertasi/karya seni/bentuk lain yang paling
sedikit 12 (duabelas) sks;
4. Program studi pada program doktor berbasis penelitian paling
sedikit 42 (empat puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari
program magister atau yang setara, yang meliputi proposal
penelitian, ujian kualifikasi, dan tahapan penelitian,
termasuk disertasi/karya seni/bentuk lain.
b. Program studi pada jenis pendidikan profesi yang terdiri atas:
1. Program studi pada program profesi paling sedikit 24 (dua puluh
empat) sks bagi lulusan sebidang dari program sarjana atau yang
setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib program studi
dan mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk membentuk
keahlian spesifik;
2. Program studi pada program spesialis paling sedikit 36 (tiga
puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program profesi atau
yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib program
studi dan mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk
membentuk keahlian yang spesifik;
3. Program studi pada program subspesialis paling sedikit 42
(empat puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program spesialis
atau yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib
program studi dan mata kuliah pilihan dan/atau kegiatan untuk
membentuk keahlian yang spesifik.
c. Program studi pada jenis pendidikan vokasi yang terdiri atas:
1. Program studi pada program diploma satu paling sedikit 36 (tiga
puluh enam) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang
meliputi:
1) Mata kuliah wajib umum paling banyak 8 (delapan) sks; dan
2) Mata kuliah wajib program studi paling sedikit 28 (dua puluh
delapan) sks.
2. Program studi pada program diploma dua paling sedikit 72 (tujuh
puluh dua) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas, yang
meliputi:
1) Mata kuliah wajib umum paling banyak 8 (delapan) sks; dan
18

2) Mata kuliah wajib program studi paling sedikit 64 (enam puluh
empat) sks.
3. Program studi pada program diploma tiga paling sedikit 108
(seratus delapan) sks bagi lulusan pendidikan menengah atas,
yang meliputi:
1) Mata kuliah wajib umum paling banyak 8 (delapan) sks; dan
2) Mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan keahlian
paling sedikit 100 (seratus) sks;
4. Program studi pada program diploma empat paling sedikit 144
(seratus empat puluh empat) sks bagi lulusan pendidikan
menengah atas, yang meliputi:
1) Mata kuliah wajib umum paling banyak 8 (delapan) sks; dan
2) mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan keahlian
paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam) sks;
5. Program studi pada program magister terapan paling sedikit 36 (tiga
puluh enam) sks bagi lulusan sebidang dari program diploma empat
atau yang setara, yang meliputi mata kuliah wajib program studi
dan mata kuliah terapan pilihan paling sedikit 32 (tiga puluh dua) sks
termasuk tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara 6 (enam) –
8 (delapan) sks;
6. Program studi pada program doktor terapan paling sedikit 42 (empat
puluh dua) sks bagi lulusan sebidang dari program magister terapan
atau yang setara, yang meliputi sejumlah mata kuliah wajib program
studi dan mata kuliah terapan pilihan tingkat lanjut, termasuk
penelitian untuk menghasilkan disertasi/karya desain/seni/bentuk
lain yang paling sedikit 12 (dua belas) sks.
(2) Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah wajib umum
berjumlah 8 (delapan) sks dalam suatu program studi pada program
diploma strata tertentu, tidak wajib menempuh lagi mata kuliah
wajib umum dalam program studi pada program diploma strata
berikut yang akan diikutinya.
(3) Selain
wajib
menyelesaikan
beban
pembelajaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk dinyatakan lulus dari suatu program
studi:
a. pada program sarjana, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel
dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara
yang diunggah dalam laman perguruan tinggi yang bersangkutan;
b. pada program magister, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel
dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara
dalam terbitan berkala ilmiah nasional (yang memenuhi syarat
untuk diajukan akreditasi terbitan berkala ilmiah), prosiding
seminar internasional, atau berkala ilmiah internasional;
c. pada program doktor, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel dari
hasil penelitian disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan
sudah diterima untuk diterbitkan dalam terbitan berkala ilmiah
bertaraf internasional.
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(4) Program doktor berbasis penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 4 harus memenuhi syarat tambahan:
a. dosen pembimbing utama di program studi terkait memiliki rekam
jejak publikasi ilmiah di terbitan berkala ilmiah internasional yang
relevan dengan bidang ilmunya;
b. dosen pembimbing memiliki peta jalan penelitian yang dapat
dikembangkan oleh calon mahasiswa;
c. program studi terkait terbukti telah memiliki standar pendidikan
tinggi yang melampaui SNPT;
d. unit pengelola program studi terkait telah berpengalaman
mengelola program doktor paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(5) Mahasiswa yang akan mengikuti suatu program studi yang tidak
sebidang pada Program Magister atau Program Doktor, wajib terlebih
dahulu menempuh dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit
12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi.
(6) Mahasiswa atau lulusan program studi pada jenis pendidikan tertentu
dapat berpindah atau melanjutkan ke program studi pada jenis pendidikan
yang lain dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program
studi pada jenis pendidikan tujuan.
(7) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
a. mampu memenuhi capaian pembelajaran program studi pada jenis
pendidikan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b. telah memenuhi sebagian atau seluruh capaian pembelajaran satu
strata di bawah strata dari program studi pada jenis pendidikan tujuan.
(8) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diukur
melalui ujian masuk program studi pada jenis pendidikan tujuan yang
dilakukan secara akuntabel dan transparan.
(9) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diwujudkan melalui
penyusunan dan penetapan persyaratan dan instrumen ujian masuk
program studi pada jenis pendidikan tujuan.
(10) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diwujudkan melalui
pengumuman tentang persyaratan kepada masyarakat.
Pasal 17
(1) Masa studi terpakai yang diizinkan dalam suatu
a. Program sarjana
: 8 (delapan) b. Program magister
: 4 (empat)
c. Program doktor
: 6 (enam)
d. Program diploma satu
: 2 (dua)
e. Program diploma dua
: 4 (empat)
f. Program diploma tiga
: 6 (enam)
g. Program diploma empat
: 8 (delapan) h. Program magister terapan : 4 (empat)
i. Program doktor terapan
: 6 (enam)
j. Program profesi
: 2 (dua)
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program studi pada:
14 (empat belas) semester;
6 (enam) semester;
10 (sepuluh) semester;
3 (tiga) semester;
6 (enam) semester;
10 (sepuluh) semester;
14 (empat belas) semester;
6 (enam) semester;
10 (sepuluh) semester;
3 (tiga) semester;

k. Program spesialis
: 4 (empat)
6 (enam) semester;
l. Program sub spesialis
: 4 (empat)
6 (enam) semester;
(2) Mahasiswa suatu program studi pada program sarjana yang memiliki
kemampuan di atas rerata diizinkan menyelesaikan studi dalam
waktu paling sedikit 7 (tujuh) semester.
(3) Mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan
senat akademik perguruan tinggi atau senat perguruan tinggi, dapat
mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program
magister.

Bagian Keempat
Standar Proses
Pasal 18
(1) Standar proses merupakan kriteria minimal proses interaksi mahasiswa
dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar,
sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan,
dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.
(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Perencanaan proses pembelajaran;
b. Pelaksanaan proses pembelajaran;
c. Penilaian hasil proses pembelajaran; dan
d. Pengendalian proses pembelajaran.
Pasal 19
(1) Pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan upaya
pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah
tersebut.
(2) Perencanaan proses pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah
dimuat dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
(3) RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen, baik
sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi.
(4) Penyusunan RPS atau istilah lain harus mempertimbangkan tingkat
partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi,
keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak
lanjut.
Pasal 20
RPS paling sedikit memuat:
a. nama program studi dan nama, kode, semester, sks, dosen, serta capaian
pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah;.
b. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran;
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c. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran;
d. bahan pembelajaran atau bahan kajian;
e. kriteria atau indikator penilaian;
f. bobot penilaian;
g. strategi pembelajaran/pengalaman belajar mahasiswa;
h. daftar referensi yang digunakan;
i. rincian/deskripsi semua tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.
Pasal 21
(1) Perencanaan proses pembelajaran meliputi penetapan tempat/kelas untuk
pembelajaran, beban kerja dosen, penyiapan sumber belajar, dan
pengelolaan proses pembelajaran.
(2) Jumlah mahasiswa per kelas untuk tiap mata kuliah atau blok mata
kuliah disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah atau blok mata
kuliah yang memungkinkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen
untuk memenuhi capaian pembelajaran.
(3) Ukuran kelas terdiri atas:
a. kelas pada program sarjana paling banyak 40 (empat puluh) mahasiswa;
b. kelas pada program magister dan program doktor, serta program profesi
paling banyak 20 (dua puluh) mahasiswa;
c. kelas pada program diploma paling banyak 32 (tiga puluh dua)
mahasiswa;
d. kelas pada program spesialis dan sub spesialis paling banyak 10
(sepuluh) mahasiswa;
e. kelas praktikum, bengkel, dan studio paling banyak 20 (dua puluh)
mahasiswa;
f. kelas praktik lapangan dan industri disesuaikan dengan kapasitas
lapangan/industri;
g. kelas untuk tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi disesuaikan dengan
beban kerja pembimbing;
h. kelas kuliah mimbar/umum dapat merupakan gabungan dari dua atau
lebih kelas untuk perkuliahan.
Pasal 22
Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan dosen
sumber belajar yang terdiri atas:
a. buku wajib;
b. akses atas informasi;
c. hasil penelitian/karya;
d. kejadian/fakta, dan
e. hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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harus

menyiapkan

Pasal 23
(1) Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan,
menantang,
dan
memotivasi
mahasiswa
untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa
berkebutuhan khusus.
(2) Proses pembelajaran secara umum dilaksanakan dengan urutan:
a. Kegiatan pendahuluan, merupakan pemberian informasi yang
komprehensif tentang rencana pembelajaran beserta tahapan
pelaksanaannya, serta informasi hasil asesmen dan umpan balik proses
pembelajaran sebelumnya;
b. Kegiatan inti, merupakan kegiatan belajar dengan penggunaan metode
pembelajaran yang menjamin tercapainya kemampuan tertentu yang
telah dirancang sesuai dengan kurikulum;
c. Kegiatan penutup,merupakan kegiatan refleksi atas suasana dan
capaian pembelajaran yang telah dihasilkan, serta informasi tahapan
pembelajaran berikutnya.
Bagian Kelima
Standar Penilaian Pendidikan
Pasal 24
(1) Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal tentang
kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas
perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran,
serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses
pembelajaran.
(2) Penilaian berfungsi:
a. memotivasi belajar mahasiswa;
b. menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian
pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
c. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
(3) Lingkup penilaian meliputi:
a. penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses
pembelajaran oleh dosen; dan
b. penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata
kuliah dan program studi oleh mahasiswa.
(4) Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola program studi dalam
melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan
Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
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Pasal 25
(1) Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses
pembelajaran di dalam kelas/laboratorium/bengkel/studio meliputi:
a. perencanaan proses pembelajaran berdasarkan RPS;
b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup penerapan strategi,
metode, teknik dan media pembelajaran, serta interaksi dosen dengan
mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi, dan
umpan balik.
(2) Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses
pembelajaran di lapangan atau penugasan meliputi:
a. perencanaan proses pembelajaran berdasarkan RPS;
b. pelaksanaan proses pembelajaran lapangan atau penugasan yang
mencakup partisipasi mahasiswa, proses pembimbingan, pemanfaatan
unsur lapangan, dan umpan balik.
(3) Sasaran penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses
pembelajaran dalam bentuk penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan
disertasi meliputi:
a. ketaatan proses penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi
pada norma, prosedur, dan etika akademik;
b. kinerja mahasiswa;
c. proses pembimbingan; dan
d. pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis dan
disertasi.
Pasal 26
(1) Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah
atau blok mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/
bengkel/studio/ lapangan, meliputi:
a. penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
b. partisipasi/kinerja mahasiswa;
c. hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.
(2) Sasaran penilaian capaian pembelajran mahasiswa dalam pengerjaan
tugas suatu mata kuliah atau blok mata kuliah, meliputi:
a. penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
dalam pengerjaan tugas;
b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
c. hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain; dan
d. partisipasi/kinerja mahasiswa.
(3) Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam penyusunan
tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi meliputi:
a. penguasaan
pengetahuan,
sikap
dan
keterampilan
serta
pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan
disertasi;
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b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan tugas akhir,
skripsi, tesis, dan disertasi;
c. metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan;
d. kreativitas dan penyajian;
e. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
f. partisipasi/kinerja mahasiswa;
g. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
h. kemampuan mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi.
Pasal 27
(1) Bentuk penilaian dan pelaporan capaian pembelajaran diatur oleh
perguruan tinggi.
(2) Teknik penilaian meliputi tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat,
dan penilaian kinerja, serta mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan
khusus.
(3) Instrumen penilaian meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian
kinerja, dan non tes dalam bentuk lembar observasi, kuisioner, dan
checklist.
(4) Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk:
a. penilaian oleh dosen tunggal;
b. penilaian oleh tim dosen;
c. penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian
mahasiswa; dan/atau
d. penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian
pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek, dan/atau
kegiatan sejenis.
(5) Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran mencakup pengetahuan,
keterampilan,dan sikap.
Pasal 28
(1) Penafsiran skor penilaian capaian pembelajaran dilakukan dengan
pendekatan:
a. Penilaian Acuan Kriteria (PAK); dan/atau
b. Penilaian Acuan Norma (PAN).
(2) Pendekatan PAK merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara
membandingkan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah
dengan kriteria yang telah ditetapkan.
(3) Pendekatan PAN merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara
membandingkan nilai mahasiswa dengan kelompok peserta mata kuliah
atau blok mata kuliah, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa
menunjukkan posisinya di dalam kelompok tersebut.
(4) Dalam hal kurikulum pada suatu program studi merupakan kurikulum
berbasis kompetensi, penilaian capaian pembelajaran pada program studi
tersebut menggunakan pendekatan PAK.
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(5) Pendekatan PAN dapat digunakan untuk keperluan seleksi atau untuk
membandingkan hasil penilaian antar kelompok peserta mata kuliah atau
blok mata kuliah.
Pasal 29
(1) Penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
atau blok mata kuliah dinyatakan dalam huruf, angka, dan kategori yang
paling sedikit terdiri atas:
Huruf
A
B
C
D
E

Angka
4
3
2
1
0

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

(2) Perguruan tinggi dapat merinci huruf, angka, dan kategori, serta
menetapkan tingkat ketercapaian capaian pembelajaran sebagaimana
ditetapkan dalam RPS.
Pasal 30
(1) Hasil penilaian capaian pembelajaran program studi terdiri atas:
a. hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester yang dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS);
b. hasil penilaian capaian pembelajaran pada suatu tahap tertentu yang
dinyatakan dengan Indeks Prestasi Tahap (IPT);
c. hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang
dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
(2) Hasil penilaian capaian pembelajaran program studi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diperoleh dengan
rumus sebagai berikut:
X (nilai huruf mata kuliah atau blok mata kuliah yang ditempuh x
sks mata kuliah atau blok mata kuliah tersebut).

IPS/IPT/IPK = ------------------------------------------------------------------------- ---------------

Y (jumlah sks mata kuliah atau blok mata kuliah yang diambil per
semester/tahap/prodi).

(3) Pada program sarjana, program diploma empat, dan program diploma tiga
jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu
semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut
pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
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IPS yang diperoleh
semester sebelumnya
3,50 - 4,00
2,75 - 3,49
2,00 - 2,74
< 2,00

sks yang dapat diambil
pada semester berikut
program sarjana,
program
diploma empat
diploma tiga
24 sks
20 sks
20 sks
16 sks
16 sks
12 sks
12 sks
10 sks

(4) Pada program lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada
suatu semester ditetapkan oleh perguruan tinggi.
(5) Pengaturan tentang jumlah tahap dalam suatu program studi,
formula perhitungan IPT, dan sanksi akademik karena IPT tidak
terpenuhi oleh mahasiswa ditetapkan oleh perguruan tinggi.
(6) Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi sebagai
berikut:
IPK
program
program
program
sarjana,
magister
doktor
diploma
empat,
diploma
tiga
3,51 - 4,00 3,61 - 4,00 3,71 - 4,00
3,26 – 3,50 3,26 – 3,60 3,26 – 3,70
2,76 – 3,25 3,00 – 3,25 3,00 – 3,25
2,00 – 2,75

Peringkat

Dengan pujian (cum laude)
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik

(7) Peringkat dengan pujian (cum laude), selain memenuhi IPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) juga harus menyelesaikan capaian pembelajaran
program studi paling lama:
a. 3 (tiga) tahun untuk program diploma tiga;
b. 4 (empat) tahun untuk program sarjana atau diploma empat;
c. 2,5 (dua setengah) tahun untuk program magister; dan
d. 5 (lima) tahun untuk program doktor;
serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan
tinggi masing-masing.
Bagian Keenam
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 31
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(1) Standar pendidik merupakan standar dosen untuk program studi
tertentu pada jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
(2) Standar tenaga kependidikan merupakan standar tenaga kependidikan
yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
Pasal 32
(1) Dosen tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada
1 (satu) perguruan tinggi.
(2) Dosen tetap yang dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja penuh waktu 40
(empat puluh) jam per minggu.
Pasal 33
(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen
yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang
relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dosen wajib memiliki jabatan akademik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki
kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat
sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.
(5) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagai berikut:
a. untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma satu dan program
diploma dua, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak
memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 5, yaitu paling rendah setara
dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
b. untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma tiga, program
diploma empat, dan program sarjana, seseorang yang memiliki keahlian
luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi
kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 6 dan
angka 7, yaitu paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 8
(delapan) atau 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional;
c. untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program
doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak
memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 7, yaitu paling rendah setara
dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi
Nasional.
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Pasal 34
(1) Dosen paling sedikit memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan
dengan ijazah sebagai berikut:
a. Dosen berijazah magister untuk melaksanakan proses pembelajaran
pada program sarjana;
b. Dosen berijazah magister dan dosen berijazah magister terapan untuk
program diploma tiga dan program diploma empat;
c. Dosen berijazah doktor untuk melaksanakan proses pembelajaran pada
program magister dan program doktor;
d. Dosen berijazah doktor dan dosen berijazah doktor terapan untuk
melaksanakan proses pembelajaran pada program magister terapan dan
program doktor terapan;
e. Dosen yang memiliki sertifikat profesi untuk melaksanakan proses
pembelajaran pada program profesi dan/atau spesialis;
(2) Dosen paling sedikit memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan
dengan sertifikat yang meliputi:
a. Kompetensi pedagogik:
1. memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
2. mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif,
humanis, dan mencerdaskan;
3. mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip
andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa;
4. memanfaatkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi dalam
pembelajaran;
5. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan
reliabel;
6. melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi
mahasiswa.
b. Kompetensi profesional:
1. memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan
pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
2. mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai
dengan tuntutan yang selalu berkembang;
3. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan
mencari alternatif solusi;
4. memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi;
5. belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi, atau profesi;
6. melakukan
penelitian
dan/atau
pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam fora ilmiah dan/atau profesi;
7. menghasilkan dan memublikasikan karya ilmiah, seni, atau
prototipe dalam bidang keahliannya;
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8. melakukan
pengabdian
kepada
masyarakat
sesuai bidang
keahliannya;
9. menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan
bidang keilmuan dan/atau profesinya.
c. Kompetensi kepribadian:
1. bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang
dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
2. menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil,
berwibawa, dan memiliki integritas;
3. menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan
memiliki etos kerja yang tinggi;
4. berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
5. berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi
pada pengembangan berkelanjutan;
6. menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
d. Kompetensi sosial:
1. bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran
serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara
yang demokratis dan menghargai multi budaya;
2. berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif
dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas
profesi;
3. bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik
dari pihak lain.
(3) Ijazah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus sesuai dengan
bidang ilmu dan/atau teknologi yang akan dibina oleh dosen yang
bersangkutan pada program studi terkait.
(4) Selain kompetensi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2),
dosen pada program pendidikan vokasi dan program pendidikan profesi
harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang
keahlian yang diajarkan.
Pasal 35
(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada antara lain:
a. Kegiatan pokok dosen:
1. merencanakan,
melaksanakan,
dan
mengendalikan
proses
pembelajaran;
2. melakukan evaluasi hasil pembelajaran;
3. membimbing dan melatih;
4. melakukan penelitian;
5. melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. melakukan tugas tambahan.
b. Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disitribusikan sesuai dengan status ketenagaan dosen.
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(2) Beban kerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa
sesuai dengan kewenangannya paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
Pasal 36
(1) Komposisi dan jumlah dosen dan tenaga kependidikan mengacu kepada
kebutuhan capaian pembelajaran, kurikulum, mahasiswa, standar sarana
dan prasarana pendidikan tinggi.
(2) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60 (enam puluh)
persen dari jumlah seluruh dosen.
Pasal 37
(1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimum yang
dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan
fungsinya.
(2) Tenaga kependidikan khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi,
tenaga keuangan dan pengadaan barang dan jasa wajib memiliki
sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugasnya yang dikeluarkan
oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah.
(3) Dalam
hal
belum
terdapat
lembaga
sertifikasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi wajib melakukan uji
kompetensi tenaga kependidikan sesuai spesifikasi pekerjaan.
Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana
Pasal 38
(1) Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana untuk melaksanakan
Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
a. perabot;
b. peralatan pembelajaran;
c. media pembelajaran;
d. buku dan sumber belajar lain;
e. teknologi informasi dan komunikasi;
f. bahan habis pakai;
g. perlengkapan lain yang diperlukan.
(2) Setiap perguruan tinggi wajib memenuhi prasarana untuk melaksanakan
Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
a. lahan;
b. ruang kelas;
c. ruang pimpinan perguruan tinggi;
d. ruang dosen;
e. ruang tata usaha;
f. ruang perpustakaan;
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g. ruang laboratorium;
h. ruang bengkel kerja;
i. ruang unit produksi;
j. ruang kantin;
k. tempat berolahraga.
(3) Prasarana berupa lahan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit untuk:
Bentuk Perguruan Tinggi
Luas Lahan
Universitas
10.000 m2
Institut
8.000 m2
Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi
5.000 m2
Akademi Komunitas
Sesuai dengan karakteristik
program studi
(4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu)
lokasi.
(5) Prasarana lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat
perguruan tinggi didirikan, wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan
tinggi, atau dapat dipenuhi dengan membuat perjanjian sewa menyewa
lahan antara pendiri perguruan tinggi dengan pemegang hak atas lahan
yang akan digunakan sebagai kampus perguruan tinggi tersebut.
(6) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat di
hadapan notaris untuk waktu paling singkat 2 (dua) kali masa studi
terpanjang pada program studi di calon perguruan tinggi tersebut dengan
disertai hak opsi.
Pasal 39
(1) Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,
sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai,
dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio jumlah setiap sarana
terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik program studi masingmasing.
(2) Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana yang dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk
ketercapaian capaian pembelajaran program studi.
(3) Setiap perguruan tinggi wajib memiliki materi perpustakaan sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
(4) Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki bandwith minimal 5 (lima) Kbps/mahasiswa.
Pasal 40
(1) Lahan digunakan untuk bangunan yang dipakai untuk kegiatan
perguruan tinggi, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan
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lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara
ekologis nyaman dan sehat.
(2) Luas lahan harus sebanding dengan kebutuhan luasan untuk
prasarana dengan memperhatikan building coverage ratio sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus memiliki alas
hak yang sah.
Pasal 41
(1) Ruang kuliah harus disediakan dengan ketentuan:
a. kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang
untuk program sarjana dan program profesi, 32 (tiga puluh dua) orang
untuk program diploma, 20 (dua puluh) orang untuk program magister
dan doktor, 10 (sepuluh) orang untuk program spesialis dan
subspesialis, dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu
setengah) m2/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20
(dua puluh) m2;
b. kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit
adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu)
m2/mahasiswa;
c. paling sedikit terdapat 2 (dua) buah ruang kelas untuk setiap program
sarjana, dan 1 (satu) buah ruang kelas untuk program lainnya.
d. dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa kursi
kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang, meja kursi dosen,
dan media pembelajaran.
(2) Ruang kerja pimpinan perguruan tinggi harus disediakan dengan luas
paling sedikit 12 (dua belas) m2 per orang, dilengkapi dengan perabot
kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi,
peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.
(3) Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus
disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m2 per dosen, dilengkapi
dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan
komunikasi.
(4) Ruang tata usaha harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat)
m2 per tenaga kependidikan, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot
penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi..
(5) Ruang perpustakaan harus disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.untuk perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa sampai dengan 400
(empat ratus) orang, luas ruang paling sedikit 0,5 (setengah) m2 per
mahasiswa, dan untuk jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 (empat
ratus) orang luas ruang paling sedikit 200 (dua ratus) m2;
b. dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan
multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan.
(6) Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan
praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang
yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel
33

dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses
pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.
(7) Ruang belajar mandiri disediakan paling sedikit untuk 1/3 (sepertiga) dari
jumlah mahasiswa program doktor dengan luas 4 (empat) m2/mahasiswa
(8) Setiap perguruan tinggi harus memiliki ruang-ruang penunjang yang
meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi
kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat
parkir, dengan jumlah dan luas ruang yang sesuai dengan jumlah
penggunanya.
Pasal 42
(3) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses
oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 43
(1) Perancangan bangunan perguruan tinggi dan pelaksanaan serta
pengawasan pembangunannya dilaksanakan secara profesional.
(2) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas
A.
(3) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi instalasi listrik
yang dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik maupun
limbah khusus bila diperlukan,
(4) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didasarkan pada peraturan menteri yang
menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Pasal 44
(1) Perguruan tinggi melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal
43.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala dan berkesinambungan sesuai dengan masa pakai.
(3) Pengaturan tentang pemeliharaan dan masa pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur oleh perguruan tinggi.

Pasal 45
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Jumlah, jenis, ukuran, dan kelayakan sarana dan prasarana yang belum
diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 ditetapkan bersama oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dan asosiasi/forum
unit pengelola program studi sejenis.
Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan
Pasal 46
(1) Pengelolaan perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi
untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
bidang akademik dan bidang nonakademik sesuai dengan dasar, tujuan
dan kemampuan Perguruan Tinggi berdasarkan evaluasi oleh Menteri.
(2) Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 47

(1) Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana pembangunan jangka
panjang perguruan tinggi
(2) Rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi berisi kebijakan
pendidikan perguruan tinggi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25
(dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
(3) Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra)
perguruan tinggi.
(4) Rencana strategis perguruan tinggi berisi tujuan yang akan dicapai
perguruan tinggi dalam kurun waktu lima tahun dalam bidang akademik
dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan
jangka panjang perguruan tinggi, terdiri atas:
a. Rencana strategis bidang akademik meliputi penetapan norma dan
kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
b. Rencana strategis bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan
kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi; keuangan;
kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana.
(5) Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang
dinyatakan dalam rencana kerja tahunan perguruan tinggi yang
dilaksanakan berdasar rencana strategis.
(6) Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan perguruan tinggi,
memuat ketentuan yang jelas mengenai:
a. kalender pendidikan;
b. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan
semester antara bila ada;
c. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
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d. jadwal

penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pembelajaran;
e. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
f. program penelitian perguruan tinggi
g. program pegabdian pada masyarakat
h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling
sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
i. jadwal rapat berbagai organ di dalam perguruan tinggi;
j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi
untuk satu tahun.
(7) Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang
dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan
tinggi yang berdasarkan rencana strategis.
(8) Anggaran pendapatan dan belanja tahunan dijadikan dasar pengelolaan
perguruan tinggi memuat ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan
perguruan tinggi.
(9) Rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja
tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan
dan mengikat ke seluruh civitas akademika dan segenap pihak yang
berkepentingan.
Pasal 48
(1) Perguruan tinggi membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai
aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang
berkepentingan.
(2) Perumusan pedoman perguruan tinggi:
a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
b. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan pendidikan tinggi.
(3) Pedoman perguruan tinggi berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan
operasional, dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, nirlaba,
penjaminan mutu, serta efektif dan efisien.
(4) Pedoman pengelolaan perguruan tinggi meliputi:
a. Kurikulum setiap program studi, dan Rencana Pembelajaran Semester
(RPS) setiap mata kuliah atau blok mata kuliah;
b. Kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh kategori
kegiatan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan,
dan mingguan;
c. Struktur organisasi perguruan tinggi;
d. Pembagian tugas dosen;
e. Pembagian tugas tenaga kependidikan;
f. Peraturan akademik;
g. Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa,
h. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
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i. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan
hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;
j. Biaya investasi dan biaya operasional perguruan tinggi.
(5) Pedoman pengelolaan perguruan tinggi disosialisasikan dan mengikat ke
seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
(6) Pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi yang menyimpang dari rencana
kerja tahunan maupun anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang
sudah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari organ yang
berwenang sebagaimana diatur oleh setiap perguruan tinggi sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7) Pelaksanaan
pengelolaan
pendidikan
pada
perguruan
tinggi
dipertanggungjawabkan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada organ
yang berwenang sebagaimana diatur oleh tiap-tiap perguruan tinggi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 49
(1) Pengawasan perguruan tinggi dilakukan melalui pelaksanaan sistem
penjaminan mutu internal (SPMI) di masing-masing perguruan tinggi.
(2) Untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi secara
nasional, pemimpin perguruan tinggi wajib melaporkan data dan
informasi tentang pemenuhan dan pelampauan SNPT kepada Menteri
melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada setiap akhir semester.
Bagian Kesembilan
Standar Pembiayaan
Pasal 50
(1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan
besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau
disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
(2) Biaya opersional pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar
Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan.
(3) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri secara periodik
berdasarkan usulan badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan:
a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. jenis Program Studi; dan
c. indeks kemahalan wilayah.
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(4) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
(5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi tahunan
dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
(6) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua
mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
Pasal 51
(1) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (1) terdiri atas:
a. biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan;
b. biaya bahan atau peralatan habis pakai; dan
c. biaya operasional tidak langsung.
(2) Biaya dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya
gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta
maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen.
(3) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya maslahat
tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kependidikan.
(4) Besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk dosen dan tenaga
kependidikan berstatus PNS, mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.
(5) Besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk dosen dan
tenaga kependidikan berstatus non PNS, mengikuti pedoman gaji dan upah
yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
(6) Biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan peralatan
habis untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi biaya:
a. perkuliahan;
b. praktikum;
c. praktek lapangan, PKL atau PPL;
d. KKN;
e. tugas akhir;
f. pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan;
g. yudicium;
h. wisuda;
i. penjaminan mutu akademik;
j. penelitian;
k. pengabdian kepada masyarakat;
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l. kemahasiswaan; dan
m. administrasi pendidikan.
(7) Biaya operasional tidak langsung adalah seluruh biaya yang tidak
berkaitan secara langsung dengan proses tri dharma, meliputi biaya-biaya:
a. manajemen insititusi perguruan tinggi;
b. pemeliharaan lingkungan kampus, gedung, kendaraan, peralatan
laboratorium, TIK, furniture, media pembelajaran, AC, lift dan komputer
perkantoran;
c. keamanan kampus;
d. transportasi;
e. asuransi;
f. pelayanan kesehatan;
g. listrik, air, jasa telekomunikasi, bahan bakar dan lisensi.
Pasal 52
Untuk menerapkan standar biaya pendidikan tinggi, setiap perguruan tinggi
diwajibkan:
a. menyusun pedoman gaji dan upah untuk dosen dan tenaga kependidikan
yang berstatus non PNS yang dievaluasi secara berkala;
b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari
penyusunan RAPB tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;
c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan
tinggi setiap akhir tahun anggaran.
BAB IV
STANDAR PENELITIAN
Pasal 53
Penelitian di perguruan tinggi bertujuan:
a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang
pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
b. membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif
serta
mengembangkan budaya akademik;
c. mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan
keunggulan komparatif dan kompetitif;
d. menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi
kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan
umat manusia;
e. meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian; dan
f. meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional
dan internasional.
Pasal 54
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Standar penelitian di perguruan tinggi terdiri atas :
a. Standar arah;
b. Standar kualifikasi dan kompetensi;
c. Standar pengelolaan;
d. Standar proses;
e. Standar pendanaan;
f. Standar sarana dan prasarana;
g. Standar luaran; dan
h. Standar capaian.
Pasal 55
(1) Standar arah merupakan kriteria minimal tentang arah dan prioritas
penelitian perguruan tinggi.
(2) Setiap perguruan tinggi memiliki peta jalan penelitian yang dituangkan
dalam bentuk rencana induk penelitian (RIP).
(3) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi arah kebijakan penelitian
perguruan tinggi untuk kurun waktu paling sedikit 5 (lima) tahun
berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi, peta jalan penelitian,
ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
penelitian.
(4) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
c. indikator capaian penelitian; dan
d. perencanaan dana penelitian.
Pasal 56
(1) Standar kualifikasi dan kompetensi merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi dan kompetensi peneliti.
(2) Peneliti terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau
peneliti tamu.
(3) Kualifikasi peneliti:
a. sebagai peneliti utama harus memiliki pendidikan paling sedikit
magister atau yang sederajat;
b. sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling
sedikit sarjana atau yang sederajat;
c. sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau
mahasiswa.
(4) Peneliti harus memiliki kompetensi:
a. menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku
secara universal;
b. memiliki rekam jejak melakukan penelitian dalam bidang ilmunya;
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c. mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian
dalam bidang ilmunya;
d. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya, kecuali yang bersifat
rahasia, mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.
Pasal 57
(1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan
dan pengelolaan penelitian.
(2) Setiap perguruan tinggi memiliki lembaga yang mengelola penelitian.
(3) Lembaga pengelola penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan lembaga penelitian (LP), lembaga penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat (LPPM), atau kelembagaan sejenis lain sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit
terdiri atas:
a. perencanaan kegiatan penelitian;
b. panduan pelaksanaan penelitian;
c. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
e. sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
f. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
g. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan
penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
h. penyebarluasan hasil penelitian.
Pasal 58
(1) Standar proses
merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian berdasarkan
prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.
(2) Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:
a. memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat
dalam kegiatan penelitian;
b. memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan
kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi
etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang
diatur dalam perjanjian kerjasama;
d. memiliki catatan penelitian (log book); dan
e. menyebarluaskan hasil penelitian.
(3) Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.
(4) Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:
41

a. memiliki laporan penelitian;
b. memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.
Pasal 59
(1) Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber,
mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian.
(2) Pendanaan penelitian di perguruan tinggi dapat bersumber dari:
a. dana pemerintah;
b. dana internal perguruan yang besarnya ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun
luar negeri;
d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
(3) Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian
diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 60
(1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang
fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
(2) Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan penelitian yang meliputi:
a. ruang kelembagaan penelitian;
b. laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana
lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan
keselamatan kerja; dan
c. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 61
(1) Standar luaran merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan
etika.
(2) Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk :
a. publikasi ilmiah;
b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan;
d. buku ajar atau bahan ajar; atau
e. hak kekayaan intelektual.
(3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa
artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah
yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah
terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.
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(4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti
metode ilmiah yang berlaku secara universal.
(5) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
meliputi hak cipta, paten, paten sederhana, merek, rahasia dagang, desain
industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan
perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu.
Pasal 62
(1) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang implikasi luaran
terhadap kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan.
(2) Penelitian di perguruan tinggi khususnya penelitian unggulan dan
penelitian yang bersifat strategis nasional, serta penelitian kerjasama
dengan dunia usaha dan industri serta lembaga lainnya baik pada tingkat
nasional maupun internasional, harus berdampak positif bagi lingkungan,
masyarakat, bangsa dan negara.
BAB V
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 63
(1) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan:
a. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah
dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat
manusia dan kelestarian sumberdaya alam;
b. memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi
mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik;
c. mamajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan
pemberdayaan masyarakat.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang
terstruktur dan tidak terstruktur.
Pasal 64
Standar pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi terdiri atas :
a. Standar arah;
b. Standar kualifikasi dan kompetensi;
c. Standar pengelolaan;
d. Standar proses;
e. Standar pendanaan;
f. Standar sarana dan prasarana;
g. Standar luaran; dan
h. Standar capaian.
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Pasal 65
(1) Standar arah merupakan kriteria minimal tentang arah dan prioritas
pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.
(2) Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan
kebutuhan masyarakat.
Pasal 66
(1) Standar kompetensi merupakan kriteria minimal tentang kompetensi
pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
(2) Dosen atau pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki
kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
Pasal 67
(1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat.
(2) Setiap perguruan tinggi memiliki lembaga pengelola pengabdian
masyarakat yang dapat bergabung dengan lembaga pengelola penelitian.
(3) Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPM),
lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), atau
kelembagaan sejenis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Lembaga pengelola pengabdian kepada
masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2):
a. mengadministrasikan dan mengelola kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dan hasilnya;
b. memiliki panduan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat;
c. memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 68
(1) Standar proses merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
berdasarkan prinsip kemanusiaan.
(2) Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, dosen atau pengabdi
masyarakat:
a. memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
b. memiliki proposal atau rencana kegiatan;
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c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika,
moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang
diatur dalam perjanjian kerjasama.
(3) Untuk evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat,
pelaksana kegiatan:
a. memiliki laporan kegiatan;
b. memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.
Pasal 69
(1) Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber,
mekanisme, dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bersumber
dari :
a. dana pemerintah;
b. dana internal perguruan tinggi;
c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar
negeri;
d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
Pasal 70
(1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang
fasilitas untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang
pengabdian masyarakat yang meliputi:
a. ruang kelembagaan pengabdian kepada masyarakat;
b. sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan; dan
c. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 71
(1) Standar luaran merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran
pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara
akademis, moral dan etika.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran dalam
bentuk:
a. artikel populer atau publikasi ilmiah;
b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
c. produk/program/modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
d. buku ajar atau bahan ajar; atau
e. hak kekayaan intelektual.
Pasal 72
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(1) Standar capaian merupakan kriteria minimal tentang kemanfaatan capaian
pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat dan lingkungan.
(2) Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi memberi dampak
positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. Terhitung mulai tanggal 1 September 2014 pendirian perguruan tinggi dan
pembukaan program studi wajib memenuhi SNPT.
b. Bagi perguruan tinggi yang sudah didirikan sebelum tanggal 1 September
2014, ketentuan tentang lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(4) tidak berlaku.
c. Pemenuhan SNPT oleh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu
internal, dan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau
lembaga akreditasi mandiri melalui sistem penjaminan mutu eksternal atau
akreditasi, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR...
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