
KEBIJAKAN  

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

AKADEMI PARIWISATA “STIPARY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGYAKARTA 

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEBIJAKAN MUTU 

AKADEMI PARIWISATA “STIPARY” 

 

1. Visi, Misi dan Tujuan 

Perguruan Tinggi 

VISI 

Akademi Pariwisata “STIPARY” adalah menjadi Akademi 

Pariwisata berkualitas di Indonesia, yang mampu mencetak 

tenaga pariwisata perhotelan yang mumpuni, berkarakter, 

dan berkepribadian di era globalisasi. 

 

MISI dari Akademi Pariwisata “STIPARY” adalah: 

1. Mencetak Sumber daya manusia di bidang pariwisata 

perhotelan sesuai kebutuhan industri di era global. 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu dan berani untuk  

berwira usaha mandiri  

3. Berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan 

pariwisata nasional  

4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang bermanfaat bagi perkembangan pariwisata nasional. 

 

Tujuan dari Akademi Pariwisata “STIPARY” adalah: 

1. Mencetak lulusan yang bisa bekerja secara profesional 

sebagai hotelier. 

2. Mencetak lulusan yang mampu berpikir secara 

intelektual dalam menghadapi segala tantangan dalam 

menjalankan profesi. 

3. Mencetak insan pariwisata yang percaya diri, berdedikasi 

dan berbudaya melalui bidang pariwisata perhotelan.  

4. Melakukan penelitian terapan bidang pariwisata 

perhotelan untuk kemajuan pariwisata nasional. 

5. Berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan 

ilmu pariwisata perhotelan  untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

6. Terus berusaha mengadakan pengabdian masyarakat 

untuk mengembangkan potensi pariwisata dengan 

keunggulan masing-masing daerah. 

7. Mencetak lulusan yang mampu berwira usaha secara 

mandiri 

2. Tujuan Dokumen 

Kebijakan SPMI 

Dokumen tertulis kebijakan mutu sistem penjaminan mutu 

internal (SPMI) Akademi Pariwisata “STIPARY” 

dimaksudkan sebagai: 



1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Akademi 

Pariwisata “STIPARY” dalam menjalankan tugas 

pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Akademi 

Pariwisata “STIPARY” kepada para pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

3. Landasan dan arah dalam menetapkan mutu akademik 

maupun non akademik dan menetapkan prosedur mutu 

(standar operasional prosedur). 

4. Bukti otentik bahwa Akademi Pariwisata “STIPARY” 

telah memenuhi amanah perundang – undangan dengan 

melaksanakan SPMI. 

3. Luas Lingkup 

Kebijakan SPMI 

Akademi Pariwisata 

“STIPARY” 

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan 

pendidikan tinggi pada Akademi Pariwisata “STIPARY” 

Yogyakarta dengan fokus pada Tri Dharma Perguruan 

Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyrakat. Fokus pada aspek Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dimaksudkan sebagai langkah awal atau 

perintis, dan secara bertahap fokus dari luas lingkup 

kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup 

juga aspek lain yang lain yang bukan kegiatan akademik, 

contohnya aspek sumber daya manusia, kerjasama dengan 

pihak eksternal, pengembangan sarana dan prasarana. 

Kebijakan mutu periode periode periode 2015-2020 meliputi 

bidang akademik dan bidang non-akademik 

A. Kebijakan Mutu Akademik 

Kebijakan Mutu Akademik meliputi tiga bidang, yaitu 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

1. Kebijakan Mutu Bidang Pendidikan antara lain:  

a. Program Studi yang diselenggarakan Akademi 

Pariwisata “STIPARY” memiliki mutu secara 

nasional, dengan akreditasi A dari BAN–PT; 

b. Kurikulum yang diterapkan yakni mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 

memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI); 

c. Metode pembelajaran di Akademi Pariwisata 

“STIPARY” mengarah kepada metode 

pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa 

(student learning centre). 



2. Kebijakan Mutu Bidang Penelitian meliputi:  

a. Dosen menghasilkan  jurnal ilmiah yang terbit 

secara berkala dan memiliki reputasi di tingkat 

nasional; 

b. Dosen memiliki kegiatan penelitian yang 

berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan 

serta kebijakan di dunia pariwisata khususnya 

perhotelan; 

c. Penelitian Akademi Pariwisata “STIPARY” 

berorientasi kepada program penelitian unggulan 

Akademi Pariwisata “STIPARY”;  

d. Penelitian di Akademi Pariwisata “STIPARY” 

memenuhi standar penelitian nasional yang 

ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti 

3. Kebijakan Mutu Bidang Pengabdian Kepada 

Masyarakat meliputi: 

a. Menjadi wadah pengembangan masyarakat melalui 

program pengabdian kepada masyarakat; 

b. Terjalinnya sinergi dan kemitraan yang baik dengan 

berbagai elemen masyarakat dan kelompok sadar 

wisata (pokdarwis); 

c. Pengabdian Kepada Masyarakat di Akademi 

Pariwisata “STIPARY” memenuhi standar 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan 

oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti. 

 

B. Kebijakan Mutu Akademik 

1. Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia meliputi:  

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia secara 

terarah dan terencana; 

b. Memiliki tenaga pengajar dengan jabatan funsional 

minimal Asisten Ahli dan meningkatkan persentase 

dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor 

kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan 

kompetensi Progam Studi; 

c. Meningkatkan persentase dosen tetap yang 

memiliki sertifikat kompetensi. 

2. Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan meliputi: 

a. Mahasiswa lulus tepat waktu meningkat;  

b. Masa tunggu lulusan  maksimum 6 bulan pertama 

setelah lulus; 



c. Meningkatkan persentase kesesuaian bidang kerja 

lulusan dengan bidang studi. 

4. Keberlakuan Kebijakan 

SPMI Akademi 

Pariwisata “STIPARY” 

Kebijakan mutu SPMI ini berlaku untuk semua bagian dan 

unit dalam lingkup Akademi Pariwisata “STIPARY” 

Yogyakarta, yaitu: Pimpina Akademi, program studi, serta 

biro. 

5. Istilah dan Definisi 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan 

pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu 

hal. 

2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang 

menjelaskan pemikiran,sikap pandangan Akademi 

Pariwisata “STIPARY” mengenai SPMI yang berlaku di 

Akademi Pariwisata “STIPARY” dan juga menjelaskan 

bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan 

SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan 

tinggi. 

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk 

praktis tentang bagaimana menjalankan atau 

melaksanakan SPMI. 

4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, 

patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang 

harus dicapai/dipenuhi. 

5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Akademi 

Pariwisata “STIPARY” secara periodik untuk 

memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri 

selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui 

kelemahan dan kekurangannya. 

6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun 

akademik yang dilakukan oleh auditor internal Akademi 

Pariwisata “STIPARY” untuk memeriksa pelaksanaan 

SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI 

telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan 

Akademi Pariwisata “STIPARY”. 

7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang 

yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan 

audit internal SPMI. 

6. Rincian Kebijakan 

SPMI Akademi 

Pariwisata “STIPARY” 

Akademi Pariwisata “STIPARY” Yogyakarta berkomitmen 

untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan 

tinggi dan melaksanakan penjaminan mutu berkelanjutan 

untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Akademi 

Pariwisata “STIPARY” Yogyakarta 2030. Hal ini 

mengharuskan Akademi Pariwisata “STIPARY” Yogyakarta 



mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan 

yang mampu mengantisipasi perubahan global yang terjadi.  

Pentahapan Peningkatan Mutu Akademi Pariwisata 

“STIPARY” Yogyakarta. 

Berbagai upaya peningkatan mutu telah dilakukan secara 

terus menerus di Akademi Pariwisata “STIPARY” 

Yogyakarta sebagai bentuk komitmen akan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi yang berkualitas, melalui tahapan antara 

lain: 

1. Tahap pencapaian reakreditasi Program Studi maupun 

Institusi oleh BAN-PT; 

2. Menyusun dan pengelolaan penjaminan mutu internal 

3. Tahap penyusunan dan pengelolaan dokumen mutu 

4. Tahap tindak lanjut 

Adapun sasaran-sasaran Akademi Pariwisata “STIPARY” 

Yogyakarta yang akan dicapai secara bertahap antara lain: 

A. Sasaran Akreditasi, yaitu: 

1. Pada tahun 2020 semua program studi yang 

diselenggarakan terakreditasi A; 

2. Pada tahun 2020 Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 

(AIPT) BAN-PT minimal B 

B. Sasaran Kemahasiswaan dan Lulusan: 

1. Indeks Prestasi Kumulatif lulusan minimal 3,00 dan 

meningkat 0,01 setiap tahunnya; 

2. Memiliki lama masa studi maksimal 3,5 tahun bagi 

Diploma Tiga dan 1,5 tahun bagi Diploma Satu; 

3. Masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan mencapai 

80%; 

4. Lulusan telah memiliki sertifikat minimal 3 macam 

pelatihan soft skill  yang relevan dengan kompetensi di 

bidang perhotelan 

C. Sasaran Sumber Daya Manusia, antara lain: 

1. Pada tahun 2020 dosen tetap telah tersertifikasi 

mencapai 50%; 

2. Pada tahun 2020 jenjang pendidikan dosen tetap 

minimal 10% bergelar Doktor; 

3. Pada tahun 2020 dosen tetap berjabatan jabatan 

fungsional mencapai 70%; 

4. Pada tahun 2020 persentase dosen tetap yang memiliki 

sertifikat kompetensi mencapai 90%. 

D. Sasaran Sutainibiltas Institusi, antara lain: 

1. Menigkatkan Kerjasama Pendidikan dengan 



Universitas di luar negeri; 

2. Menyediakan Gedung Perkuliahan, Pusat Studi dan 

Laboratorium yang representative selambat-lambatnya 

pada tahun 2030.  

E. Sasaran Penelitian, yaitu: 

1. Pada tahun 2019 mampu menerbitkan jurnal ilmiah ber 

ISSN online; 

2. Dosen menerbitkan buku rata- rata 1 buku setiap 

tahun; 

3. Dosen menghasilkan  jurnal ilmiah yang terbit secara 

berkala dan memiliki reputasi di tingkat nasional 

maupun internasional mencapai 10% dari total 

publikasi; 

4. Pada tahun 2020 dosen mampu menghasilkan 

penelitian yang berkontribusi terhadap pengembangan 

keilmuan serta kebijakan di dunia pariwisata 

khususnya perhotelan. 

F. Sasaran Pengabdian Kepada Masyrakat, yaitu: 

1. Pada tahun 2020 seluruh dosen tetap telah melakukan 

pegabdian kepada masyarakat; 

2. Pada tahun 2020 dosen mampu melakukan kegiatan 

Pngabdian Kepada Masyarakat yang berkontribusi 

terhadap pengembangan keilmuan serta kebijakan di 

dunia pariwisata khususnya perhotelan; 

3. Pada tahun 2020 telah memiliki 1 desa binaan sesuai 

yang dicanangkan oleh pemerintah One Village One 

Academy. 

 

Manajemen SPMI Perguruan Tinggi 

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Akademi Pariwisata 

“STIPARY” SPMI pada Akademi Pariwisata “STIPARY” 

dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya 

berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, 

Do, Check, Action). Dengan model ini, maka Akademi 

Pariwisata “STIPARY” akan menetapkan terlebih dahulu 

tujuan yang ingin dicapai berupa Visi. Upaya untuk 

mencapai visi perlu dirumuskan misi, dari misi ini 

diperlukan beberapa strategi agar semua rangkaian kegiatan 

bisa sesuai sasaran dan tepat. Untuk mencapai sasaran maka 

diperlukan kebijakan-kebijakan. Secara operasional 

kebijakan yang telah dirumuskan perlu adanya kegiatan-

kegiatan yang terukur dari tahun ke tahun. Dari program 



kegiatan inilah dirumuskan standarisasi pencapaian berupa 

indikator keberhasilan. 

Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan 

aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, 

dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik 

secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PDCA, 

maka setiap unit dalam lingkungan Akademi Pariwisata 

“STIPARY” secara berkala harus melakukan proses evaluasi 

diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan 

menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, 

seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan 

Akademi Pariwisata “STIPARY”. Terhadap hasil evaluasi 

diri pimpinan unit dan pimpinan Akademi Pariwisata 

“STIPARY” akan membuat keputusan tentang langkah atau 

tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI dengan model 

manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam 

Akademi Pariwisata “STIPARY” bersikap terbuka, 

kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim 

auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus 

tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun 

akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan 

unit dan Akademi, untuk kemudian diambil tindakan 

tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim 

auditor.  

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada 

Akademi Pariwisata “STIPARY” terjamin mutunya, dan 

bahwa SPMI akademi pun juga selalu dievaluasi untuk 

menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat 

dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. 

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen 

PDCA adalah kesiapan semua prodi dalam Akademi 

Pariwisata “STIPARY” untuk mengikuti proses akreditasi 

atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun 

lembaga akreditasi asing yang kredibel. 



 
 

Prinsip SPMI Perguruan Tinggi 

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Akademi Pariwisata 

“STIPARY”, untuk mencapai tujuan SPMI Akademi 

Pariwisata “STIPARY” tersebut di atas dan juga untuk 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akademi Pariwisata 

“STIPARY”, maka civitas academica dalam melaksanakan 

SPMI pada setiap aras dalam Akademi Pariwisata 

“STIPARY” selalu berpedoman pada prinsip:  

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan 

eksternal;  

2. Tanggung jawab sosial 

3. Kesesuaian standar;  

4. Kepatuhan terhadap prosedur;  

5. Pengembangan kompetensi personel;  

6. Partisipatif dan kolegial; keseragaman metod;  

7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

Strategi SPMI Akademi Pariwisata “STIPARY” 

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak 

tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap 

pengembangan SPMI; 

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha 

dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya 

pada tahap penetapan standar SPMI; 

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana 

bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan 

secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI 

kepada para pemangku kepentingan secara periodik. 

 

 

Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan SPMI 

Akademi Pariwisata “STIPARY” memiliki 2 Program Studi, 

2 Unit Kerja Tingkat Akademi. 



Akademi Pariwisata “STIPARY” menetapkan SPMI seluruh 

unit kerja mulai tahun 2017di semua lingkup Akademi 

Pariwisata “STIPARY” baik akademik maupun non 

akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap 

aktivitasnya. 

Untuk memudahkan agar pelaksanaan SPMI di lingkup 

Akademi Pariwisata “STIPARY” dapat berjalan lancer dan 

terkoordinasi secara efektif, maka siklus pertama SPMI 

Akademi Pariwisata “STIPARY” yaitu dari tahun 2017 – 

2019, Akademi Pariwisata “STIPARY” membentuk sebuah 

unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk 

menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, 

melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

mengembangkan SPMI Akademi Pariwisata “STIPARY”. 

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas 

pokok dan fungsi dari unit SPMI Akademi Pariwisata 

“STIPARY”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Daftar Standar SPMI 

Akademi Pariwisata 

“STIPARY” 

Yogyakarta 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan 

satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas 24 Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dan Enam Standar Pendidikan 

Tinggi. Standar tersebut adalalah meliputi : 

 

YAYASAN 

DIREKTUR SPMI SENAT AKADEMI 

Pembantu 
Direktur I 

Pembantu 
Direktur II 

Pembantu 
Direktur III 

LPPM 

Prodi 
Perhotelan D1 

Prodi 

Perhotelan D1 

UPT 

Perpustakaan 

BAAK 

Dosen Dosen Laboratorium 

BAKU 

Mahasiswa Mahasiswa SEMA 



A. Standar Nasional Pendidikan; 

B. Standar Nasional Penelitian; dan 

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: 

1. Standar kompetensi lulusan; 

2. Standar isi pembelajaran; 

3. Standar proses pembelajaran; 

4. Standar penilaian pembelajaran; 

5. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 

6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 

7. Standar pengelolaan pembelajaran; 

8. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 

 

B. Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 

1. Standar hasil penelitian; 

2. Standar isi penelitian; 

3. Standar proses penelitian; 

4. Standar penilaian penelitian 

5. Standar peneliti; 

6. Standar sarana dan prasarana penelitian; 

7. Standar pengelolaan penelitian;  

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

 

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 

terdiri atas: 

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

 

Standar Pendidikan Tinggi 

1. Standar kerjasama Perguruan Tinggi Luar Negeri 

2. Standar Kerjasama Perguruan Tinggi Dalam Negeri 

3. Standar Kerjasama Industri 

4. Standar Penerimaan Mahasiswa baru 



5. Standar penggunaan laboratorium 

6. Standar Kemahasiswaan 

8. Daftar Manual SPMI 

Akademi Parwisata 

“STIPARY” 

Manual SPMI Akademi Pariwisata “STIPARY” terdiri atas : 

1. Manual Penetapan Standar SPMI  

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI  

3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan)  

4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)  

5. Manual Peningkatan Standar SPMI  

6. Manual Standar kompetensi lulusan; 

7. Manual Standar isi pembelajaran; 

8. Manual Standar proses pembelajaran; 

9. Manual Standar penilaian pembelajaran; 

10. Manual Standar dosen dan tenaga kependidikan; 

11. Manual Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 

12. Manual Standar pengelolaan pembelajaran; 

13. Manual Standar sarana dan prasarana pembelajaran 

14. Manual Standar hasil penelitian; 

15. Manual Standar isi penelitian; 

16. Manual Standar proses penelitian; 

17. Manual Standar penilaian penelitian 

18. Manual Standar peneliti; 

19. Manual Standar sarana dan prasarana penelitian; 

20. Manual Standar pengelolaan penelitian;  

21. Manual Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

22. Manual Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 

23. Manual Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 

24. Manual Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 

25. Manual Standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat; 

26. Manual Standar pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat; 

27. Manual Standar sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat; 

28. Manual Standar pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat; 

29. Manual Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

9. Referensi 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan 

Tinggi. 

2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen 

3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang 



Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 

2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) 

lulusan program studi di perguruan tinggi. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 

2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

9. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 
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