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1. Visi dan Misi UM 

Pontianak 

Visi UM Pontianak 

Tahun 2020 Menjadi Universitas Unggul Dalam 

Pengembangan Iptek, Seni dan Sumberdaya Manusia 

Berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman untuk 

Kesejahteraan Ummat 

 

Misi UM Pontianak 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional sesuai nilai-nilai keislaman. 

(2) Memajukan dan mengembangkan iptek dan seni 

sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan 

zaman. 

(3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, dosen dan karyawan, untuk 

menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

keahlian, teknologi dan seni. 

(4) Membangun pusat-pusat keunggulan (centre of 

excellence) sesuai kompetensi yang dimiliki dan 

unggulan strategis daerah. 

(5) Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan 

stakeholders ditingkat daerah dan pusat, 

masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, 

regional, nasional maupun internasional. 

2. Rasional Standar  Isi Dinamika berkehidupan bermasyarakat serta 

berbangsa  di era informasi dan gobalisasi yang 

terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, 

regional maupun internasional, oleh karenanya 

diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi 

secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam 

sistem Pendidikan Tinggi di Universitas 



Muhammadiyah Pontianak dimulai dari Visi, Misi 

serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan 

Tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah 

Pontianak sebagai bagian dari bentuk pelayanan 

catur darma perguruan tinggi profesional serta 

kompetitif, diperlukan ketersediaan 

mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan 

profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat 

umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia 

pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan 

evaluasi, pengembangan secara periodik guna 

peningkatan kualitas berdasarkan permintaan 

stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar 

isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi 

permintaan pasar kerja (market signal) saja akan 

tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah 

(scientific visions) agar dapat mempersiapkan 

lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun 

studi lanjut. Oleh karenanya, Universitas 

Muhammadiyah Pontianak menetapkan standar isi 

yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan 

Universitas, fakultas, program studi maupun dosen 

yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai 

perancang, penilai, dan pembaharu atau 

pengembang standar isi. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk mencapai 

Standar Isi 

1. Rektor sebagai Pimpinan Univesitas  

2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas  

3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program 

Studi 

4. Definisi Istilah 1) Merancang standar adalah olah pikir untuk 

menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan 

dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal  



2) Menetapkan standar adalah tindakan berupa 

persetujuan dan pengesahan standar sehingga 

standard dinyatakan berlaku.  

3) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan 

data yang diperlukan dari pemangku kepentingan 

internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan 

untuk menentukan/ membuat draf standar.  

4) Uji Publik merupakan proses pengujian atau 

sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal 

dan/atau eksternal dari draf standar sebelum 

ditetapkan sebagai standar.  

5) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang mengacu pada capaian 

pembelajaran. 

5. Pernyataan Isi Standar 

Isi 

1) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum 

dalam menyusun tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran harus mengacu pada standar  

isi pembelajaran sebagaimana Peraturan Menteri 

Riset dan Teknologi Nomor 44 tahun 2015 

2) Isi pebelajaran dalam hal kedalam dan keluasan 

materi pembelajaran harus mengacu pada capaian 

pembelajaran lulusan;  

3)  Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran untuk setiap program pendidikanb di 

rumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran dari KKNI;  

4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran sebagai berikut: Lulusan program 

diploma empat dan sarjana paling sedikit 

menguasai konsep teoritis bidang pegetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum dan konsep 



teoritis bagian khusus dalam bidang dan 

keterampilan tersebut secara mendalam  

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar  Isi 

1) Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina 

hubungan dengan organisasi profesi, alumni, 

pemerintah, dan dunia usaha.  

2) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran untuk dosen 

3) Ketua program studi memastikan kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran sehingga 

menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang 

dikehendaki program studi, setiap awal semester 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Isi 

1) Lulusan Minimal Mengusai Konsep Teoritis Bidang 

Pengetahuan Dan Ketrampilan Tertentu Secara Umum 

Dan Konsep Teoritis Bagian Khusus (Sesuai 

Konsentrasinya) Dalam Bidang Pengetahuan Dan 

Ketrampilan Tersebut Secara Mendalam Dengan IPK ≥ 

2.75 Sebanyak 80%. 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Standar Isi 

1) Standar ini harus dilengkapi dengan Form 

penyusunan kurikulum berbasis kompetensi 

2) Jurnal Kuliah, 

3)  RPS,  

4) Bahan Ajar,  

5) Transkip nilai 

9. Referensi 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3) Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016 

4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi Tahun 2017 

 

 


