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1. Visi dan Misi 

Pascasarjana 

Universitas Lambung 

Mangkurat 

Visi Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat 

Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah 

pada tahun 2027. 

Misi Universitas Lambung Mangkurat 

a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk 

menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan 

solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan 

basah 

b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

bidang lingkungan lahan basah 
c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah 

d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik 

dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana 

e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana 

nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia 

usaha/industry 

2. Rasional Standar 

Proses 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan tepat guna mampu 

menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam ranah kognitif, 
afektif, psikomotorik, koooperatif dan bermutu (memenuhi standar 

kompetensi lulusan). Terkait hal tersebut diperlukan standar yang 

mengatur tentang proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian hasil, pengawasan proses pembelajaran serta suasana 

akademik) di lingkup institusi pendidikan merupakan suatu keutamaan 

untuk menjamin terwujudnya perubahan pada mahasiswa setelah 

menempuh atau memperoleh pembelajaran. Standar ini disusun 
berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi 
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serta memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan 

stakeholder. 

3. Pihak yang 

Bertanggung jawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar Proses 

1. Direktur Program Pascasarjana 

2. Ketua Prodi/Program Pascasarjana 

 

4. Definisi Istilah 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses 
pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah. 

2. Penilaian adalah usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan 

kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

serta capaian hasil belajar mahasiswa setelah menjalani 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

3. Penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

adalah penilaian terhadap kegiatan pembelajran yang mencakup 
aspek-aspek kondisi kegiatan pembelajaran oleh dosen yang diikuti 

oleh mahasiswa yang mengacu pada perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran. 

4. Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, 

memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta 

menentukan keberhasilan mahasiswa pada setiap mata kuliah. 

5. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin 

agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan 
serta rencana yang telah digariskan. 

6. Budaya akademik adalah budaya yang bersifat universal dan hanya 

bisa dijumpai di dunia perguruan tinggi. 
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5. Pernyataan Isi Standar 

Proses 

Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa: 

1. Acuan dalam perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

semua tenaga pendidik di lingkungan Universitas Lambung 

Mangkurat adalah: 

(1) Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah 
yang ditawarkan di masing-masing prodi diwujudkan dalam 

bentuk rencana pembelajaran semester (RPS).  

(2) Setiap mata kuliah yang termuat didalam kurikulum harus 
memiliki RPS. 

(3) RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri dan atau 

bersama-sama dalam kelompok keahlian bidang ilmu terkait 
yang merupakan turunan dari standar kompetensi lulusan 

dimasing-masing prodi.  

(4) Peninjauan RPS wajib dilakukan dan disesuaikan secara 

berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(5) Penyusunan RPS dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran. Dosen menyusun RPS untuk satu atau beberapa 

kali kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dalam semester 

yang akan berlangsung. Penyusunan RPS perlu memperhatikan 
partisipasi aktif mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan 

balik, dan tindak lanjut. 

(6) Komponen RPS minimal 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 
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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 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.  

(7) Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, dosen harus 

menyiapkan sumber belajar yang terdiri dari: buku wajib, akses 
atas informasi, hasil penelitian/karya, kejadian/fakta, dan hasil 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Pelayanan pendidikan wajib memiliki unit atau lembaga khusus yang 

mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran, yang 

hasil kajiannya minimal dimanfaatkan untuk lembaga pelayanan 

pendidikan yang bersangkutan secara berkesinambungan. 

 
3. Pelayanan pendidikan wajib memiliki unit atau lembaga yang 

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan konsisten 

untuk mengendalikan mutu pembelajaran . 

 

4. Pelayanan pendidikan wajib memiliki pedoman yang menjadi acuan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

kedalam proses pembelajaran yang dilakukan secara konsisten.  
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5. Pelayanan pendidikan wajib memiliki program yang mengintegrasikan 

kegiatan akademik (pembelajaran) dengan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

6. Acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 
semua tenaga pendidik adalah: 

(1) Pelaksanaan pembelajaran (pertemuam tatap muka, praktikum 

di laboratorium/bengkel/studio/simulator, praktik lapangan/ kerja 

industri atau bimbingan tesis/disertasi) dikelola dengan strategi 

yang dipersiapkan, diorganisasikan, dilaksanakan, dinilai, dan 
ditindaklanjuti dengan baik sehingga tercipta proses 

pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi 

aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa. 

(2) Pelaksanaan pembelajaran (pertemuam tatap muka, praktikum 
dilaboratorium/bengkel/studio/simulator,praktik lapangan/kerja 

industriy atau bimbingan tesis/disertasi) merupakan wahana 

yang secara langsung mengembangkan pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dan mebangun karakter manusia 

yang cerdas komprehensif. Pelaksanaan pembelajran 
berdasarkan rencana pelkasanaan pembelajaran meliputi (1) 

kegiatan pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan 

penutup. 

(3) Kegiatan pendahuluan pembelajaran merupakan pemberian 

informasi yang komprehensif tentang capaian proses 
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sebelumnya berdasarkan hasil assesmen dan umpan balik, 

keterkaitan antar materi yang akan disampaikan dengan materi 

sebelumnya, serta target capaian komptensi pembelajran. 
(4) Kegiatan inti dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas dan kemnadirian. Kegiatan inti 

menggunakan metode-meyode pembelajran inovativ yang 

berpusat pada mahasiswa (student centered learning) sehingga 

mahasiswa terstimulasi untuk meningkatkan potensi mereka 
melalui akuisisi, eksplorasi, elaborasi atas informasi dan 

pengalaman dari berbagai sumber belajar. Kegiatan inti 

mengoptimalkan semua komponen sehingga pembelajran 

menjadi lebih bermnakna dan berguna.Pengoptimalan ini, 

antara lain, dapat dilakukan melaui pembahasan, latihan atau 

tugas, balikan secara langsung, serta konfirmasi atas hasil yang 

dicapai oleh mahasiswa.Hal tersebut harus tercermin dalam 

penilaian hasil belajar. 

(5) Kegiatan pembelajaran ditutup dengan melakukan refleksi atas 

suasana dan capaian dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Refleksi dilakukan, antara lain, dalam bentuk 

pengajuan pertanyaan yang menggugah inspirasi, pembuatan 
rangkuman, penguasaan terstruktur, serta informasi materi 

pembelajaran berikutnya.Kegiatan ini difasilitasi oleh dosen 

dengan melibtakan mahsiswa dan semua sumber belajar yang 

digunakan selama pembelajran berlangsung. 
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(6) Ukuran kelas untuk tiap mata kuliah disesuaikan dengan  

karakteristik mata kuliah dan mengutamakan interaksi yang 
lebih baik antara mahaiswa dengan dosen/instruktur untuk 

mencapai target hasil belajar, baik dari segi substansi maupun 

pengembangan karakter mahasiswa sesuai dengan target 

kompetensi yang ingin dicapai.  

(7) Ukuran kelas terdiri atas : 

- Kelas pada program magister, doktor, dan profesi, 

maksimal untuk 20 mahasiswa 

- Kelas praktikum, bengkel dan studio maksimal untuk 20 
mahasiswa 

- Kelas praktik lapangan dan industri disesuaikan dengan 

kapasitas lapangan/industri 

- Kelas untuk tesis dan disertasi disesuaikan dengan beban 

kerja pembimbing 

- Kelas kuliah mimbar/umum adalah meruapakn gabungan 
dari dua atau lebih kelas untuk perkuliahan 

 

7. Lingkup penilaian proses pembelajaran pada lembaga pendidikan 

adalah meliputi penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran dengan sasaran penilaian sebagai berikut: 

(1) Di kelas, meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran 
berdasarkan silabus yang mencakup tujuan, strategi, metode, 

teknik, dan alat bantu pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 

mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan alat bantu 

pembelajaran serta interaksi dosen dnegan mahasiswa, 
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partisipasi mahasiswa, iklim pembelajran, refleksi, dan umpan 

balik. 

(2) Di laboratorium/bengkel/studio, meliputi mutu rencana 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus yang mencakup 

tujuan, strategi, metode, teknik dan alat bantu pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran mencakup penerapan strategi, 

metode, teknik dan alat bantu pembelajaran serta interaksi 

dosen dnegan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim 

pembelajran, refleksi, dan umpan balik. 

(3) Di lapangan meliputi mutu rencana pelaksanaan pembelajaran 
berdasarkan silabus yang mencakup pemilihan lapangan, 

strategi, metode, teknik, pembelajaran, khususnya yang 

berkaitan dengan lembar kerja kegiatan lapangan, dan alat 

bantu pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
lapangan mencakup partisipasi mahasiswa, suasana 

pembimbingan, iklim pembelajaran, pemanfaatan unsur-unsur 

lapangan, refleksi, dan umpan balik. 

(4) Bentuk penugasan meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan silabus yang mencakup pemberian tugas, strategi, 
metode, teknik, pembelajaran, khususnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran mencakup kinerja mahasiswa, suasana 

pembimbingan, pemanfaatan unsur-unsur tugas, refleksi, dan 

umpan balik. 

(5) Bentuk penyusunan tesis dan disertasi meliputi mutu (a) 
ketepatan dengan prosedur akademis tentang penyusunan tesis 
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dan disertasi, (b) kinerja mahasiswa, (c) suasana pembimbingan, 

(d) pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian tesis dan disertasi. 

 

8. Kriteria instrumen penilaian proses pembelajaran pada lembaga 

pendidikan adalah: 

(1) Instrumen penilaian dirancang untuk mengukur penguasaan 

indikator kompetensi sebagaimana dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran, baik dalam bentuk tertulis, lisan, penampilan 

kinerja, hasil penugasan, maupun hasil penyusunan tesis dan 

disertasi 

(2) Instrumen yang dimaksud dapat berbentuk tes atau non tes 

(seperti: inventory, skala penilaian, daftar cek, daftar peringkat, 

portofolio, rubrik penilaian, proyek, dan hasil karya). 

(3) Instrumen penilaian perlu dikembangkan dalam rangka 
pembakuannya, dan disosialisasikan sehingga mahasiswa 

mengethaui kinerja puncak yang harus dipertunjukaannnya agar 

mendapatkan nilai maksimum. 

(4) Penggunaan instrumen dalam penilaian perencanaan dan 
pelaksanaan proses dan hasil pembelajaran disesuaikan 

dengan sasaran penilaian. 

(5) Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk penilaian tunggal 
oleh dosen, penilaian tim dosen, penilaian dosen dengan 

mengikutsertakan penilaian sejawat, dan mahasiswa. 

 

9. Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa pengawasan terhadap 

proses pembelajaran (perencanaan dan pelaksanaan) pada 

lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: 
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(1) Dilaksanakan sebsagai upaya pengawasan terhadap 

akuntabilitas pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam 
proses maupun hasilnya, yaitu meliputi komponen kurikulum, 

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan 

pembelajaran, sarana pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, iklim akademis pembelajaran, manajemen 

pembelajaran, hasil penelusuran lulusan. 

(2) Pengawasan terhadap komponen-komponen tersebut diatas 
dilakukan oleh badan penjaminan mutu pascasarjana dan 

dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun (setiap akhir 

semester gasal/genap). 

(3) Pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme 
pemantauan/supervisi dan kuisioner dengan menggunakan 

instrumen di masing-masing komponen sesuai standar yang 

ditetapkan. 

(4) Pelaporan hasil pengawasan pembelajaran bersifat internal 
(pelaporan disampaikan ke pimpinan program 

pascasarjana/program studi dan eksternal (pelaporan 

disampaikan ke LPM Unlam, selanjutnya untuk dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di luar perguruan 

tinggi untuk peningkatan mutu pembelajaran. 

(5) Hasil pengawasan pembelajaran merupakan umpan balik bagi 
kinerja pembelajaran di institusi penyelenggara pendidikan 

untuk ditindaklanjuti dengan mengacu kepada standar yang 

ditetapkan. Tindak lanjut yang dimaksud harus dapat 

menjangkau atau berkesesuaian dengan sarana dan prasarana  

yang tersedia. 
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10. Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa program pascasarjana 

harus memilki dokumen tertulis tentang kebebasan akademik, 

keebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang 

dilaksnakan secara konsisten dalam memastikan terciptanya 
suasana akademik yang kondusif. 

 

11. Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa program pascasarjana 

harus memiliki dokumen tertulis tentang system perencanaan 

pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa 

untuk meraih prestasi akademik yang maksimal, yaitu berisaikan 

kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, 

pengerahan sumberdaya, monitoring dan evaluasi sereta tindak 
lanjut untuk langkah perbaikan yang berkelanjutan. 

 

12. Direktur Pascasarjana menetapkan acuan yang harus diperhatikan 

dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di program 

pascasarjana yaitu: 

(1) Suasana akademik harus mampu menciptakan kondisi yang 
kondusif bagi kegiatan akdemik, interaksi antara dosen dan 

mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama 

dosen sehingga proses pembelajaran optimal sesuai visi, misi 

dan tujuan yang ingin dicapai oleh  pascasarjana 

(2) Semua sumberdaya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-
prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen 

dan kurikulum) yang mendukung dan berkontribusi dalam 
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proses pembelajaran berlangsung dalam sebuah suasana 

“felling at home” 

(3) Metode yang digunakan untuk melihat gambaran atau untuk 
mengevaluasi suasana akademik yang kondusif adalah 

pengamatan terhadap suasana yang terjadi pada: interaksi 

akademik, kegaitan akademik, akses terhadap sumber belajar, 

kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan 

mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) 

maupun ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler 

(4) Ukuran yang dipakai adalah etika-moral yang bertumpu pada 
hak dan kebutuhan orang lain , yaitu persoalan baik-buruk , 

lurus-bengkok, benar-salah, penyimpangan ataupun 

pelanggaran.  

 
13. Direktur Pascasarjana menetapkan etika (kode etik) akademik dan 

hak, serta kewajiban di lingkungan program pascasarjana dalam 

menciptakan suasana akademik yang kondusif, mengacu kepada 

seperti yang tertuang dalam dokumen Pedoman/Peraturan 

Akademik Universitas. 

 

14. Direktur Pascasarjana menetapkan sanksi kepada civitas yang 

melanggar ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan seperti yang 
tertuang dalam dokumen Pedoman/Peraturan Akademik Universitas 

dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif pada program 

pascasarjana adalah:  
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(1) Sanksi terhadap mahasiswa : teguran secara lisan, tegiran 

tertulis, pemberhentian sementara (skorsing), pemberhentian 
permanen; 

 

(2) Sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan (tenaga 

akademik) : teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, 

penundaan kenaikan gaji berkala,penundaan kenaikan pangkat, 
penundaan pangkat, pembebasan tugas, pemberhentian. 

 

15. Direktur Pascasarjana menetapkan budaya akademik dalam 

menciptakan suasana akdemik yang kondusif adalah: 

- Menempatkan dosen bukan sebagai pemegang kebenaran 
mutlak yang dapat menihilkan pendapat mahasiswa secara 

semena-mena. 

- Menempatkan mahasiswa sebagai sparring partner in progress 

dan secara bersama-sama diajak menemukan kebenaran ilmiah 
melalui sebuah proses pengkajian dan diskusi yang dilakukan 

secara terbuka. 

- Menjunjung tinggi dan mengedepankan kebebasan akademik 

dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab, kebenaran 
ilmiah, objektivitas, dan keterbukaan. 

- Membaca, meneliti, menulis, dan mensosialisasikannya 

keberbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dll). 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Proses 

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat dicapai adalah: 
1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan pascasarjana, 

fakultas penyelenggara program pasca dan prodi. 
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2.  Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat 

dan stake holders) 

 

7. Indikator Ketercapaian 

Standar Proses 

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator: 

1. Minimal 90% mata kuliah yang disajikan di program pascasarjana 

sudah memiliki RPS. 
2. Minimal 85% ukuran kelas untuk setiap mata kuliah yang disajikan 

sudah memenuhi seperti yang ditetapkan dalam standar. 

3. Minimal 90% dosen yang aktif mengajar menerapkan instrumen 

penilaian proses pembelajaran sesuai dengan yang distandarkan 

4. Minimal 90% hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 

institusi ditindaklanjuti untuk perbaikan proses pembelajaran sesuai 

dengan yang distandarkan. 

5. Minimal 90% sivitas akademika dalam menjalankan fungsinya 
masing-masing sesuai dengan aturan etika yang berlaku. 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Proses 

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini 

adalah: 

- Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

- Manual Penetapan Standar (M.Pntp/Std/01. Penetapan Standar). 

- Manual Pelaksanaan Standar (M.Plks/Std/02. Pelaksanaan Standar) 

- Manual Pengendalian Standar (M.Pgdl/Std/03. Pengendalian Standar) 

- Peningkatan Standar (M.Pnkt/Std/04. Peningkatan Standar) 

- Formulir/borang dan checklist 

9. Referensi - Undang Undang  No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 

- Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

- PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
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- KepMen. Pendidikan Nasional No 232/U/2000 tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa 

- Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

- Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI 

 
 


