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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. Rasionale Standar 

Proses Pembelajaran 

Peningakatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi, khususnya proses pembelajaran yang sesuai 

standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), 

Universitas Muhammadiyah Pontianak telah 

menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, 

diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses 

Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik proses 



pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar 

mahasiswa. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk mencapai 

Standar Proses 

Pembelajaran 

1) Rektor sebagai pimpinan universitas  

2) Dekan sebagai pimpinan fakultas  

3)  ketua program studi sebagai pimpinanm program 

studi 

4) Dosen dan tenaga kependidikan 

4. Definisi Istilah 1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada 

program studi untuk memeroleh capaian 

pembelajaran lulusan;  

2) Student Centered Learning (SCL) adalah 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa  

3) Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam 

pembelajaran : a. Ranah kognitif (learning to know) 

: kemampuan yang yang berkenaan dengan 

pengetahuan, penalaran, atau pikiran, b. Ranah 

afektif (learning to be) : kemampuan yang 

mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi 

yang berbeda berdasarkan penalaran, c. Ranah 

psikomotorik (learning to do) : kemampuan yang 

mengutamakan ketrampilan jasmani, d. Ranah 

kooperatif (learning to live together) : kemampuan 

untuk bekerjasama.  

4)  Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor 

industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah 

maupun kalangan perguruan tinggi sendiri. 

5. Pernyataan Isi Standar 

Proses Pembelajaran 

1) Perumusan standar proses meliputi karakteristik 

proses pembelajaran, perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran,dan beban belajar mahasiswa  



2) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, 

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa. a. Interaktif adalah capaian 

pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan 

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan 

dosen. b. Holistik adalah proses pembelajaran 

mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi 

keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c. 

Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran yang 

terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan 

program melalui pendekatan antardisiplin dan 

multidisiplin d. Saintifik adalah capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan 

ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang 

berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan kebangsaan. e. Kontekstual adalah 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan 

kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 

keahliannya. f. Tematik adalah capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan 

dengan permasalahan nyata melalui pendekatan 

transdisiplin. g. Efektif adalah capaian 

pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna 



dengan mementingkan internalisasi materi secara 

baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 

h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu pembelajar 

untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan i. Berpusat pada 

mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan 

diraih melalui proses pembelajaran yang 

mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, 

serta mengembangkan kemandirian dalam mencari 

dan menemukan pengetahuan.  

3) Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata 

kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran 

semester (RPS)  

4) Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan 

dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

program studi.  

5) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling 

sedikit memuat; a. nama program studi, nama dan 

kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir 

yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. 

bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang 

akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu 

yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada 

tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar 



mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu 

semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

dan i. daftar referensi yang digunakan.  

6) Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib 

ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

7) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung 

dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, 

dan sumber belajar dalam lingkungan belajar 

tertentu.  

8) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah 

dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran 

semester (RPS)  

9) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian 

mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.  

10) Proses pembelajaran yang terkait dengan 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 

wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat.  

11)  Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler 

wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur 

melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban 

belajar yang terukur.  

12) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler 

wajib menggunakan metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah 

untuk mencapai kemampuan tertentu yang 

ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

13) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk 

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: 



diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis masalah, atau metode 

pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan.  

14)  Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau 

gabungan dari beberapa metode pembelajaran 

diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.  

15) Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. 

responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau 

praktik lapangan;  

16) Bentuk pembelajaran pendidikan  program 

sarjana, wajib ditambah bentuk pembelajaran 

berupa penelitian.  

17) Bentuk pembelajaran berupa penelitian 

merupakan kegiatan mahasiswa di bawah 

bimbingan dosen dalam rangka pengembangan 

pengetahuan dan keterampilannya serta 

meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya 

saing bangsa.  

18) Bentuk pembelajaran program sarjana wajib 

ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian 

kepada masyarakat.  

19) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di 

bawah bimbingan dosen dalam rangka 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 



20) (A) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. 

kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester; b. kegiatan penugasan 

terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) 

menit per minggu per semester. (B) 1 (satu) sks 

pada proses pembelajaran berupa seminar atau 

bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan 

tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) 

menit per minggu per semester. (D) Perhitungan 

beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk 

lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam 

memenuhi capaian pembelajaran. (E) 1 (satu) sks pada 

proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per semester. 

21) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 

(delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh 

delapan) jam per minggu setara dengan 18 

(delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 

(sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh 

empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua 

puluh) sks per semester.  

22) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

program mahasiswa wajib menempuh beban 

belajar paling sedikit 144 sks untuk program 

diploma empat dan program sarjana; Masa studi 

terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai 



berikut 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk 

program diploma empat dan program sarjana;  

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Proses 

Pembelajaran 

1) Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau 

Pimpinan Unit lainnya harus  melakukan sosialisasi 

Standar dan mengawasi serta mengevaluasi setiap 

tahapan. 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Proses Pembelajaran 

1) Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan 

rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran 

mahasiswa maupun dosen yang tinggi  

2) Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian 

yang tertib serta teratur atau tersusun tapi. 

3) Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) 

meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan 

terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang 

diharapkan. 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran 

1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,  

2)  Standar Kemahasiswaan, 

3)  Standar Isi (Kurikulum),  

4)  Standar Suasana Akademik,  

5) Standar Penilaian,  

6) Standar Kompetensi Lulusan,  

7) Standar Prasarana dan Sarana, 

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 

 

 

 


