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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 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Dalam mengendalikan mutu perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran 

pada tingkat program studi, perlu ditetapkan suatu 

standar pengelolaan pembelajaran di Universitas 

Muhammadiyah Pontianak, yang mengacu pada 

standar kompetensi lulusan, standar isi 



pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, serta standar 

sarana dan prasarana pembelajaran. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

1)  Rektor sebagai pimpinan universitas  

2)  Dekan sebagai pimpinan fakultas  

3)  Ketua program studi sebagai pimpinan program 

studi 

4. Definisi Istilah Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program 

studi 

5. Pernyataan Isi Standar 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

1) Program studi wajib : a. melakukan penyusunan 

kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap 

mata kuliah; b. menyelenggarakan program 

pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam 

rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;c. 

melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan 

suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. 

melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi 

secara periodik dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. 

melaporkan hasil program pembelajaran secara 

periodik sebagai sumber data dan informasi dalam 

pengambilan keputusan perbaikan dan 

pengembangan mutu pembelajaran;  

2) Universitas Muhammadiyah Pontianak wajib: a. 

menyusun kebijakan, rencana strategis, dan 

operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat 

diakses oleh sivitas akademika dan pemangku 



kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi 

program studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran; b. menyelenggarakan pembelajaran 

sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang 

selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. 

menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan 

program studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran 

yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

kegiatan program studi dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran; e. memiliki panduan 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen; f. menyampaikan laporan 

kinerja program studi dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

1)  Pimpinan universitas wajib menyelenggarakan 

koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya 

secara berkala untuk menjamin bahwa semua 

kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang 

ditentukan.  

2) Pimpinan universitas wajib menyelenggarakan 

pelatihan, penyegaran untuk menjaga 

kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara 

para pimpinan fakultas, program studi. 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin 

meningkat. 

8. Dokumen Terkait Formulir kerja 



Dengan Pelaksanaan 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

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

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 

 

 

 


