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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi 

sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No 19 tahun 

2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, 



mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni 

yang bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Memasuki era globalisasi yang mencakup banyak hal, 

mengakibatkan kompetisi yang semakin ketat diberbagai sektor 

kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan ketersediaan 

lapangan kerja. Sistem pendidikan di perguruan tinggi saat ini 

menuntut setiap lulusannya wajib memiliki kemampuan 

adaptasi dan kreativitas agar dapat bersaing, tidak hanya di 

taraf nasional, tetapi juga internasional. Demikian pula para 

pencari kerja tidak ada lagi batasan negara dimana tinggal dan 

bekerja. Para pencari kerja dapat bebas mencari kerja atau 

bekerja di negaranya maupun negara lain bila memiliki 

kompetensi yang memenuhi persyaratan. 

Guna mengantisipasi masalah tersebut Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasioanal Perguruan Tinggi 

(SNPT). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan SNPT adalah satuan 

standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah 

Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

API Banyuwangi merupakan Perguruan Tinggi Vokasi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk program diploma III 

mempunyai tujuan diantara yaitu n menghasilkan SDM dibidang 

penerbangan yang prima dan bermanfaat untuk kesejahteraan 

masyarakat. 



Dalam rangka mencapai tujuan tersebut serta memenuhi dari 

Standar Nasional Pendidikan, maka API Banyuwangi membuat 

Standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada peraturan-

peraturan dan kebijakan baik dari pemerintah maupun dari 

internal API Banyuwangi sendiri. Standar kompetensi lulusan 

yang dibuat diharapkan dapat sebagai acuan dalam 

merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar 

turunan di tingkat program studi dalam rangka 

pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan proses penyelenggaran 

pendidikan di API Banyuwangi. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit , 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksaan standar kompetensi lulusan; 



h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar kompetensi lulusan 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal 

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan; 

b. Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya 

sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan 

norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial 

melalui proses pembelajaran pengalaman kerja taruna, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait dengan pembelajaran; 

c. Pengetahuan adalah merupakan penguasan konsep, teori, 

metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara 

sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja taruna, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang pembelajaran; 

d. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja 

dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan 

dan/atau instrument, yang di peroleh melalui pembelajaran, 

pengalaman kerja taruna, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang 

mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus; 

e. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin 

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan 

jenis pendidikan tinggi; 

f. Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang 

keilmuan program studi; 

g. Pengalaman kerja taruna berupa pengalaman dalam 

kegiatan dibidang tertentu pada jangka tertentu, berbentuk 



pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau 

bentuk kegiatan lain yang sejenis; 

h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan 

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor; 

i. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh 

tangungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu; 

j. Profil lulusan progam studi adalah peran yang diharapkan 

dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia 

kerja; 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar kompetensi lulusan (profil 

lulusan dan capaian pembelajaran lulusan) setiap program 

studi atas usulan ketua program studi; 

b. Direktur menjamin standar kompetensi lulusan (profil lulusan 

dan capaian pembelajaran lulusan) sebagai acuan utama 

pengembangan standar isi pembelajaran,standar proses 

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran 

dan standar pembiayaan pembelajaran; 

c. Direktur menjamin capaian pembelajaran lulusan setiap 

program studi wajib: 

1) Berisi sikap pengetahuan, ketrampilan umum dan 

keterampilan khusus sesuai dengan standar nasional 

2) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan 

KKNI level 5 



3) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 

KKNI level 5 

4) Rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus disusun 

Pengelola Program studi 

d. Direktur menetapkan pengalaman kerja taruna berupa 

pengalaman dalam kegiatan di bidang penerbangan pada 

jangka waktu minimal 1 bulan, berbentuk pelatihan kerja, 

kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan 

lain yang sejenis; 

e. Direktur memastikan API Banyuwangi memiliki analisis 

capaian pembelajaran lulusan yang diukur dengan metoda 

yang sahih dan relevan mencakup keserbacakupan, 

kedalaman dan kebermanfaatan; 

f. Direktur menetapkan setiap lulusan API Banyuwangi harus 

memiliki rata-rata IPK lulusan lebih besar atau sama dengan 

3,25; 

g. Direktur mewajibkan taruna API Banyuwangi memiliki 

prestasi akademik dan non akademik di tingkat internasional, 

nasional dan lokal minimal 1 dalam 1 tahun; 

h. Direktur menetapkan masa studi taruna rata-rata 3 tahun; 

i. Direktur menetapkan 80% taruna yang lulus tepat waktu dari 

semua program studi di Lingkungan API Banyuwangi; 

j. Direktur menetapkan keberhasilan studi taruna 85 % dari 

semua program studi di Lingkungan API Banyuwangi; 

k. Direktur memastikan pelaksanaan tracer study mencakup 5 

aspek; 

l. Direktur menetapkan waktu tunggu lulusan untuk 

mendapatkan pekerjaan maksimal 6 bulan; 

m. Direktur menetapkan 80% lulusan bekerja sesuai bidang 

kerja; 

n. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait 

aspek Integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan 

bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris, penggunaan 



teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan 

pengembangan diri adalah baik dan/atau baik sekali; 

o. Direktur menetapkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh 

taruna baik secara mandiri atau bersama dosen dapat 

dimanfaatkan masyarakat / industry. 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar 

kompetensi lulusan antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar kompetensi 

lulusan; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar kompetensi lulusan; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

kompetensi lulusan di tingkat institusi, program studi; 

4) Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, 

pemerintah, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, 

khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta 

menetapkan kompetensi lulusan program studi. 

5) Menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan 

berbasis KKNI. 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar 

kompetensi lulusan antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar kompetensi lulusan bagi para ketua 

program studi dan Dosen 

2) Melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan 

kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat 

struktural bidang akademik, para dosen, staf 

administrasi yang menangangi bidang akademik dan 

para taruna secara periodik; 



3) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan 

kurikulum terkait dengan pelaksanaan standar 

kompetensi lulusan mengacu pada isi standar 

kompetensi lulusan yang telah diterapkan yang 

dilakukan; 

4) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan. 

5) Melaksanakan tracer study terhadap lulusan setiap 

tahunnya. 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar 

kompetensi lulusan sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit Mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar 

kompetensi lulusan. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian standar 

kompetensi lulusan sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar kompetensi 

lulusan secara terus-menerus selama kurun waktu 

“Siklus Manajemen SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar kompetensi 

lulusan yang ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar 

kompetensi lulusan sebagai berikut 



1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar kompetensi lulusan; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar kompetensi lulusan. 

7. Indikator a. Tersedianya standar kompetensi lulusan (profil lulusan dan 

capaian pembelajaran lulusan) setiap program studi; 

b. Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan; 

c. Tersedianya pedoman On The Job Training; 

d. Tersedianya analisis capaian pembelajaran lulusan yang 

diukur dengan metoda yang sahih dan relevan mencakup 

keserbacakupan, kedalaman dan kebermanfaatan; 

e. Tersedianya dokumen IPK lulusan lebih besar atau sama 

dengan 3,25; 

f. Terdapat prestasi taruna baik akademik dan non akademik  

di tingkat internasional, nasional dan lokal minimal 1 dalam 

1 tahun; 

g. Terdapat dokumen yang menunjukkan masa studi taruna 

rata-rata 3 tahun; 

h. Terdapat dokumen yang menunjukkan taruna lulus tepat 

waktu; 

i. Terdapat dokumen yang menunjukkan keberhasilan studi 

taruna; 

j. Terdapat bukti pelaksanaan tracer studi mencakup 5 aspek; 

k. Terdapat bukti waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan maksimal 6 bulan; 

l. Terdapat bukti bekerja sesuai bidang kerja; 

m. Terdapat laporan survei kepuasan terhadap lulusan terkait 

aspek Integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan 

bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris, penggunaan 

teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan 

pengembangan diri adalah baik dan/atau baik sekali;  



n. Terdapat bukti  hasil penelitian yang dihasilkan oleh taruna 

baik secara mandiri atau bersama dosen yang dimanfaatkan 

masyarakat / industri. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar 

Kompetensi Lulusan 

• Dokumen CPL program studi; 

• Dokumen TPM (Training Procedure Manual); 

• Dokumen rencana kerja 

• Pedoman Kurikulum 

• Kurikulum; 

• Pedoman Akademik; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar 

Kompetensi Lulusan 

• Pedoman Akademik 

• Pedoman OJT 

c. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi standar 

kompetensi lulusan 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• Pedoman Akademik; 

• Formulir monitoring IPK dan Masa Studi lulusan; 

• Formulir rekapitulasi evaluasi IPK; 

• Formulir masa studi lulusan; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

Kompetensi Lulusan; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

kompetensi lulusan 



• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

• LAKIP 
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Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar 
kompetensi lulusan (profil lulusan 
dan capaian pembelajaran lulusan) 
setiap program studi atas usulan 
ketua program studi 

Tersedianya dokumen profil 
lulusan dan capaian 
pembelajaran lulusan di 
setiap program studi 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Standar 
Kompetensi 
Lulusan 

2 Direktur menetapkan pengalaman 
kerja taruna berupa pengalaman 
dalam kegiatan di bidang 
penerbangan pada jangka waktu 
minimal 1 bulan, berbentuk 
pelatihan kerja, kerja praktik, 
praktik kerja lapangan atau bentuk 
kegiatan lain yang sejenis 

Tersedianya pedoman On 
The Job Training 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Pedoman On The 
Job Training 

3 Direktur memastikan API 
Banyuwangi memiliki analisis 
capaian pembelajaran lulusan yang 
diukur dengan metoda yang sahih 
dan relevan mencakup 
keserbacakupan, kedalaman dan 
kebermanfaatan 

Tersedianya analisis capaian 
pembelajaran lulusan yang 
diukur dengan metoda yang 
sahih dan relevan mencakup 
keserbacakupan, kedalaman 
dan kebermanfaatan 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 

 

Dokumen 
analisis capaian 
pembelajaran 

4 Direktur menetapkan setiap lulusan 
API Banyuwangi harus memiliki 
rata-rata IPK lulusan lebih besar 
atau sama dengan 3,25; 

Tersedianya dokumen IPK 
lulusan lebih besar atau 
sama dengan 3,25; 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Dokumen 
Transkrip Nilai 

5 Direktur mewajibkan taruna API 
Banyuwangi memiliki prestasi 
akademik dan non akademik di 
tingkat internasional, nasional dan 
lokal minimal 1 dalam 1 tahun 

Terdapat prestasi taruna 
baik akademik dan non 
akademik di tingkat 
internasional, nasional dan 
lokal minimal 1 dalam 1 
tahun 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Dokumen 
Transkrip Nilai 

 



 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

6 Direktur menetapkan masa studi 
taruna rata-rata 3 tahun; 

Terdapat dokumen yang 
menunjukkan taruna lulus 
tepat waktu 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

1. Sk Penutupan 
pendidikan 
program 
diploma 

2. Kurikulum 

7 Direktur menetapkan 80 % 
taruna yang lulus tepat waktu 
dari semua program studi di 
Lingkungan API Banyuwangi; 

Terdapat dokumen yang 
menunjukkan masa studi 
taruna rata-rata 3 tahun dan 
tepat waktu 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Sk Penutupan 
pendidikan 
program diploma 

8 Direktur menetapkan 
keberhasilan studi taruna 85 % 
dari semua program studi di 
Lingkungan API Banyuwangi; 

Terdapat dokumen yang 
menunjukkan keberhasilan 
studi taruna 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Sk Penutupan 
pendidikan 
program diploma 

9 Direktur memastikan 
pelaksanaan tracer study 
mencakup 5 aspek; 

Terdapat bukti pelaksanaan 
tracer studi mencakup 5 
aspek; 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

1. Sk pelaksanaan 
tracer studi 

2. Laporan tracer 
studi setiap 
tahun 

3. Laporan 
sosialiasasi 
hasil tracer 
studi 

10 Direktur menetapkan waktu tunggu 
lulusan untuk mendapatkan 
pekerjaan maksimal 6 bulan; 

Terdapat bukti waktu tunggu 
lulusan untuk mendapatkan 
pekerjaan maksimal 6 bulan 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Data Alumni 

11 Direktur menetapkan 80% lulusan 
bekerja sesuai bidang kerja; 

Terdapat bukti bekerja 
sesuai bidang kerja; 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Data Alumni 

 

 

 

 



 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

12 Rata-rata tanggapan pengguna 
terhadap lulusan terkait aspek 
Integritas (etika dan moral), 
keahlian berdasarkan bidang ilmu, 
penguasaan bahasa inggris, 
penggunaan teknologi informasi, 
komunikasi, kerjasama tim, dan 
pengembangan diri adalah baik 
dan/atau baik sekali; 

Terdapat laporan survei 
kepuasan terhadap lulusan 
terkait aspek Integritas (etika 
dan moral), keahlian 
berdasarkan bidang ilmu, 
penguasaan bahasa inggris, 
penggunaan teknologi 
informasi, komunikasi, 
kerjasama tim, dan 
pengembangan diri adalah 
baik dan/atau baik sekali;  

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Laporan survei 
kepuasan 
pengguna lulusan 

13 Direktur menetapkan hasil 
penelitian yang dihasilkan oleh 
taruna baik secara mandiri atau 
bersama dosen dapat 
dimanfaatkan masyarakat / industry 

Terdapat bukti hasil 
penelitian yang dihasilkan 
oleh taruna baik secara 
mandiri atau bersama dosen 
yang dimanfaatkan 
masyarakat / industri 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Dokumentasi 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perkembangan iptek dan informasi pada era global dewasa ini 

menyebabkan dinamika kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa terus berkembang baik dalam skala lokal, nasional 

maupun internasional yang menuntut penyesuaian kualitas 

pendidikan tinggi agar mampu turut berkiprah. Pemerintah 



melalui Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 telah menetapkan 

standar nasional perguruan tinggi yang merupakan minimal 

tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di 

perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan wajib di penuhi 

dan di lampaui oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan wajib 

dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan 

berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan global. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar isi pembelajaran melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar isi pembelajaran berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksaan standar isi pembelajaran; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar kompetensi lulusan. 



4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar isi pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal 

tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan; 

b. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 

mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu; 

c. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, 

beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan 

kalender akademik. 

d. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan pola dan 

susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

dalam kegiatan pembelajaran; 

e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi; 

f. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran pembelajaran lulusan 

kerangka kualifikasi nasional Indonesia (berbasis KKNI) dan 

memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 

berbasis KKNI; 

g. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (berbasis KKNI) 

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi isi pembelajaran 

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan isi pembelajaran kerja sesuai dengan 

struktur pekerjaan di berbagai sektor;  



h. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) untuk setiap 

program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari berbasis KKNI. 

i. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

sebagaiman dimaksud pada ayat (1); lulusan program D3 

paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran untuk setiap program studi dirumuskan 

dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan berbasis KKNI level 5 yang bersifat kumulatif dan 

integratif; 

b. Direktur menetapkan dan menjamin tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi 

capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI untuk lulusan 

program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan penerbangan 

secara umum; 

c. Direktur mewajibkan setiap program studi menyusun mata 

kuliah berdasarkan pemetaan capaian pembelajaran; 

d. Direktur menetapkan peninjauan kurikulum minimal 1 kali 

dalam rentan waktu 3 tahun dengan melibatkan masukan 

dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta 

dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan 

teknologi di bidangnya; 

e. Direktur menetapkan kesesuaian pembelajaran dengan 

profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI level 5; 

f. Direktur menjamin ketepatan struktur kurikulum dalam 

capaian pembelajaran; 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar isi 

pembelajaran antara lain: 



1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar isi 

pembelajaran; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar isi pembelajaran; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar isi 

pembelajaran di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar isi 

pembelajaran antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar isi pembelajaran bagi para ketua 

program studi dan dosen 

2) Melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada 

para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural 

bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang 

menangani bidang akademik dan para taruna secara 

periodik; 

3) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan 

kurikulum terkait dengan pelaksanaan standar isi 

pembelajaran mengacu pada isi standar isi 

pembelajaran yang telah diterapkan; 

4) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai standar isi 

pembelajaran; 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar isi 

pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar 

isi pembelajaran. 



d. Strategi yang digunakan dalam pengendalian standar isi 

pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar isi pembelajaran 

secara terus-menerus selama kurun waktu “Siklus 

Manajemen SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar isi pembelajaran 

yang ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar isi 

pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar isi pembelajaran; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar isi pembelajaran. 

7. Indikator a. Tersedianya dokumen kurikulum dengan tingkat kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI level 5 yang 

bersifat kumulatif dan integratif; 

b. Tersedianya dokumen kurikulum dengan tingkat kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi 

capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI untuk lulusan 

program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan penerbangan 

secara umum; 

c. Tersedianya mata kuliah berdasarkan pemetaan capaian 

pembelajaran; 



d. Tersedianya dokumen peninjauan kurikulum minimal 1 kali 

dalam rentan waktu 3 tahun dengan melibatkan masukan 

dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta 

dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan 

teknologi di bidangnya; 

e. Tersedianya bukti kesesuaian pembelajaran dengan profil 

lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI level 5 

f. Tersediaya bukti ketepatan struktur kurikulum dalam 

capaian pembelajaran. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar isi 

Pembelajaran; 

• Pedoman desain dan pengembangan kurikulum; 

• Rumusan capaian pembelajaran lulusan; 

• Kurikulum 

• Dokumen TPM (Training Procedure Manual) 

• Pedoman Akademik; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar isi 

pembelajaran; 

• Pedoman Akademik; 

• Matriks Kompetensi dosen; 

• Panduan penyusunan jadwal kuliah. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

isi pembelajaran; 

• Formulir learning activity; 

• Formulir evaluasi materi kuliah dosen; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar isi 

pembelajaran; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 



• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar isi 

pembelajaran; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

• LAKIP 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran untuk setiap 
program studi dirumuskan dengan mengacu 
pada deskripsi capaian pembelajaran 
lulusan berbasis KKNI level 5 yang bersifat 
kumulatif dan integratif  

Tersedianya dokumen kurikulum 
dengan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran 
mengacu pada deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan berbasis 
KKNI level 5 yang bersifat kumulatif 
dan integratif  

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Kurikulum 

2 Direktur menetapkan dan menjamin tingkat 
kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran mengacu pada deskripsi 
capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI 
untuk lulusan program diploma tiga paling 
sedikit menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan 
penerbangan secara umum; 

Tersedianya dokumen kurikulum 
dengan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran 
mengacu pada deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan berbasis 
KKNI untuk lulusan program 
diploma tiga paling sedikit 
menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan 
penerbangan secara umum; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Kurikulum 

3 Direktur mewajibkan setiap program studi 
menyusun mata kuliah berdasarkan 
pemetaan capaian pembelajaran  

Tersedianya mata kuliah 
berdasarkan pemetaan capaian 
pembelajaran; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Kurikulum 

4 Direktur menetapkan peninjauan kurikulum 
minimal 1 kali dalam rentan waktu 3 tahun 
dengan melibatkan masukan dari pemangku 
kepentingan internal dan eksternal serta 
dimutakhirkan dengan perkembangan 
keilmuan dan teknologi di bidangnya; 

Tersedianya dokumen peninjauan 
kurikulum minimal 1 kali dalam 
rentan waktu 3 tahun dengan 
melibatkan masukan dari 
pemangku kepentingan internal 
dan eksternal serta dimutakhirkan 
dengan perkembangan keilmuan 
dan teknologi di bidangnya; 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

1. Sop peninjauan 
kurikulum 

2. Daftar hadir 
3. Berita acara 
4. Dokumen 

kurikulum baru 
 

5 Direktur menetapkan kesesuaian 
pembelajaran dengan profil lulusan dan 
jenjang KKNI/SKKNI level 5 

Tersedianya bukti kesesuaian 
pembelajaran dengan profil lulusan 
dan jenjang KKNI/SKKNI level 5 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

1. Kurikulum 
2. Jadwal  



6 Direktur menjamin ketepatan struktur 
kurikulum dalam capaian pembelajaran; 

Tersedianya bukti ketepatan 
struktur kurikulum dalam capaian 
pembelajaran. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

1. Kurikulum 
2. Jadwal  

 



 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
No.Dokumen : STD.03/SPMI-API BANYUWANGI/03/2022 

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 31 Maret 2022 Halaman  1 dari 21 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proses 

 
Nama 

 
Jabatan 

 
Tanda Tangan 

Dibuat oleh: Diah Utami Rahayu, S.Psi Kepala         Satuan 
Penjaminan Mutu 

 

Diperiksa oleh: Ridho Rinaldi, SE, MM Wakil Direktur  

Disetujui oleh: Ahmad Mubarok, S.A.P.,M.A Direktur  

Ditetapkan oleh: 
 
 
 
 

 

 

 

Capt Ahmad Hariri, S,T, S,SiT, M.Si Direktur  



1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul 

dan 2ntegrative2 serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia 

Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional 

dan internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara terarah 

dan dapat disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan 

suatu standar yang menjadi acuan kegiatan pembelajaran 

sehingga taruna dapat menyelesaikan pembelajaran secara 



tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan. 

Standar Proses Pembelajaran di Akademi Penerbang 

Indonesia mengacu kepada UU No. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, PP No.08 Tahun 2010 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesi (KKNI), dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan /SNP, BAN-PT, dan ketentuan 

atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses 

pembelajaran yang baik. 

Oleh karenanya API Banyuwangi menetapkan Standar Proses 

Pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan dan 

dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai 

perancang, penilai dan pembaharu atau pengembang standar 

proses pembelajaran. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar 

sistem manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab 

melakukan monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya 

terhadap pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar proses pembelajaran melalui Audit 

Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab 

melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai 



lingkupnya terhadap pelaksanaan standar proses 

pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

standar proses pembelajaran; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar proses pembelajaran. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar proses merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan; 

b. Interaktif menyatakan capain pembelajaran lulusan di raih 

dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara 

taruna dan dosen; 

c. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran 

mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan 

luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan 

lokal maupun nasional; 

d. Integratif menyatakan bahwa 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; 

e. Saintifik menyatakan bahwa 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 nilai- nilai Agama dan 

Kebangsaan; 

f. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan 

maslah dalam ranah keahliannya; 

g. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

di raih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan 



dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan 

dengan permasalahan nyata melalui pendekatan 

transdisiplin; 

h. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 

diraih secara berhasil guna dengan mementingkan 

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun 

waktu yang optimum; 

i. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan; 

j. Berpusat pada taruna menyatakan bahwa capain 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan taruna serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan; 

k. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem 

penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan 

kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan 

beban penyelenggaran program. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar proses mencakup 

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar 

taruna; 

b. Direktur dan Wakil Direktur 1 wajib memastikan program 

studi melaksanakan karakteristik proses pembelajaran yang 

bersifat interaktif, holistic, 5ntegrative, saintifik, kontekstual, 

tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada taruna; 

c. Direktur menetapkan bahwa dosen secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi wajib 

menyusun dan mengembangkan perencanaan proses 



pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam 

bentuk rencana pembelajaran semester (RPS). 

d. Wakil Direktur 1 dan Ketua Progam studi wajib memastikan 

rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat: 

1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, 

semester, sks, nama dosen pengampu; 

2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada 

mata kuliah; 

3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan; 

4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang 

akan dicapai; 

5) Metode pembelajaran; 

6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan 

pada tiap tahap pembelajaran; 

7) Pengalaman belajar taruna yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh taruna 

selama satu semester; 

8) Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan 

9) Daftar referensi yang digunakan. 

e. Wakil Direktur 1 dan Ketua Program studi wajib 

memastikan RPS ditinjau setahun sekali dan disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan perkembangan dunia kerja; 

f. Direktur dan Wakil Direktur 1 menjamin dan memastikan 

pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam 

bentuk interaksi dosen, taruna dalam lingkungan belajar 

tertentu sesuai dengan rencana pembelajaran semester; 

g. Wakil Direktur 1 dan Kaprodi menjamin dan memastikan 

pendistribusian RPS kepada taruna pada awal perkuliahan 

dan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap 

mata kuliah sudah sesuai dengan RPS; 



h. Direktur menetapkan bahwa proses pembelajaran yang 

terkait dengan penelitian taruna wajib mengacu pada 

standar penelitian; 

i. Direktur menetapkan bahwa proses pembelajaran yang 

terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh taruna 

wajib mengacu pada standar pengabdian kepada 

masyarakat; 

j. Direktur menetapkan bahwa proses pembelajaran melalui 

kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan 

menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai 

dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah 

dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan; 

k. Wakil Direktur 1 dan Kaprodi memastikan dosen 

menggunakan salah satu atau gabungan dari beberapa 

metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang 

diampu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah, atau metode pembelajaran lain; 

l. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran berupa kuliah, 

responsi dan tutorial, seminar dan praktikum atau aktivitas 

sejenis sebagai bentuk pembelajaran wajib  

m. Direktur menetapkan semester sebagai proses 

pembelajaran efektif dalam satuan waktu yang 

dilaksanakan paling sedikit 16 minggu termasuk ujian 

tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester; 

n. Direktur menetapkan satu tahun akademik terdiri atas 2 

(dua) semester; 

o. Direktur menetapkan masa studi dan beban belajar taruna 



dalam besaran sks untuk program diploma tiga dengan 

masa belajar paling lama 3 tahun dan beban belajar paling 

sedikit 108 SKS; 

p. Direktur menetapkan 1 (satu) sks pada proses 

pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri 

atas: 

1) Kegiatan tatap muka 50 menit perminggu persemester; 

2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit perminggu per 

semester; 

3) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 

q. Direktur menetapkan 1 sks pada proses pembelajaran 

seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas; 

1) Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per 

semester 

2) Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester 

r. Direktur menetapkan perhitungan beban belajar dalam 

sistem blok, modul atau bentuk lain sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; 

s. Direktur menetapkan 1 sks pada proses pembelajaran 

berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau 

pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, 

magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat 170 menit per minggu per semester. 

t. Direktur memastikan unit penjaminan mutu melaksanakan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses 

pembelajaran dan beban belajar taruna untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan. 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar proses 

pembelajaran antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar proses 



pembelajaran; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar proses pembelajaran; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

proses pembelajaran di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar 

proses pembelajaran antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar proses pembelajaran bagi para ketua 

program studi dan Dosen; 

2) Melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran 

kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat 

struktural bidang akademik, para dosen, staf 

administrasi yang menangangi bidang akademik dan 

para taruna secara periodik; 

3) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan 

kurikulum terkait dengan pelaksanaan standar proses 

pembelajaran mengacu pada isi standar proses 

pembelajaran yang telah diterapkan yang dilakukan; 

4) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai standar proses 

pembelajaran; 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar proses 

pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit Mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen 

standar proses pembelajaran. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian standar 

proses pembelajaran sebagai berikut; 



1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar proses 

pembelajaran secara terus-menerus selama kurun 

waktu “Siklus Manajemen SPMI”; 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar proses 

pembelajaran yang ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar 

proses pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar proses pembelajaran; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar proses pembelajaran. 

7. Indikator a. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mengacu 

pada pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan; 

b. Tersedianya rumusan proses pembelajaran yang interaktif, 

holistic, 10ntegrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif dan berpusat pada taruna; 

c. Tersedianya RPS pada setiap program studi sesuai format 

yang ditentukan; 

d. Ketersediaan pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS 

dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan perkembangan dunia kerja 

e. RPS mata kuliah dikomunikasikan kepada taruna melalui 

sistem informasi akademik minimal 1 minggu sebelum 

perkuliahan dimulai; 



f. Tercantumnya aturan mengenai proses pembelajaran 

taruna yang terkait dengan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam dokumen pedoman; 

g. Ketersediaan rancangan proses pembelajaran melalui 

kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban 

belajar yang terukur dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik 

mata kuliah seperti tercantum dalam RPS; 

h. Keberadaan minimum dua jenis metode pembelajaran 

mata kuliah dalam formulir kegiatan belajar mengajar, 

yang meliputi 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; 

i. Ketersediaan rancangan proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum atau 

aktivitas sejenis; 

j. Ketersediaan rencana satuan waktu proses pembelajaran 

efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian 

tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester; 

k. Ketersediaan rencana perkuliahan satu tahun akademik 

terdiri atas 2 (dua) semester; 

l. Ketersediaan pedoman akademik yang mengatur tentang 

rencana beban studi taruna untuk program diploma tiga 

dengan masa belajar paling lama 3 tahun dan beban 

belajar paling sedikit 108 SKS; 

m. Ketersediaan pedoman akademik yang mengatur tentang 

satu satuan kredit semester yang dibebankan kepada 

taruna dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, 

response atau tutorial, terdiri atas: 



1) Kegiatan tatap muka 50 menit perminggu persemester; 

2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit perminggu 

per semester; 

3) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 

n. Ketersediaan pedoman akademik yang mengatur tentang 

satu satuan kredit semester yang dibebankan kepada 

taruna dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, 

response atau tutorial, terdiri atas 

1) Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per 

semester; 

2) Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per 

semester; 

o. Ketersediaan pedoman akademik yang mengatur tentang 

perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau 

bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi 

capaian pembelajaran; 

p. Ketersediaan pedoman akademik yang mengatur tentang 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau 

pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, 

magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat 170 menit per minggu per semester. 

q. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 

pembelajaran. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar 

Kompetensi Lulusan 

• Dokumen rencana kerja; 

• Pedoman Akademik; 

• Rencana Pembelajaran semester; 

• Kontrak Kuliah. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar 

Kompetensi Lulusan 

• Pedoman Akademik 



c. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi 

standar kompetensi lulusan 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• Learning Activity; 

• Laporan kinerja program studi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

Kompetensi Lulusan; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

kompetensi lulusan 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

• LAKIP 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 
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Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar 
proses mencakup karakteristik, 
perencanaan, pelaksanaan dan 
beban belajar taruna; 

Tersedianya standar proses 
pembelajaran yang mengacu 
pada pelaksanaan 
pembelajaran pada program 
studi untuk memperoleh 
capaian pembelajaran lulusan; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Standar proses 
pembelajaran 

2 Direktur dan Wakil Direktur 1 wajib 
memastikan program studi 
melaksanakan karakteristik proses 
pembelajaran yang bersifat 
interaktif, holistic, 15ntegrative, 
saintifik, kontekstual, tematik, 
efektif, kolaboratif dan berpusat 
pada taruna; 

Tersedianya rumusan proses 
pembelajaran yang interaktif, 
holistic, integrative, saintifik, 
kontekstual, tematik, efektif, 
kolaboratif dan berpusat pada 
taruna; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Rencana 
pembelajaran 
semester 

3 Direktur menetapkan bahwa dosen 
secara mandiri atau bersama 
dalam kelompok keahlian suatu 
bidang ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi dalam program studi 
wajib menyusun dan 
mengembangkan perencanaan 
proses pembelajaran untuk setiap 
mata kuliah dan disajikan dalam 
bentuk rencana pembelajaran 
semester (RPS 

Tersedianya RPS pada setiap 
program studi sesuai format 
yang ditentukan; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Rencana 
pembelajaran 
semester 

4 Wakil Direktur 1 dan Ketua Progam 
studi wajib memastikan rencana 
pembelajaran semester paling 
sedikit memuat: 
a. Nama program studi, nama dan 

kode mata kuliah, semester, sks, 

Tersedianya RPS pada setiap 
program studi sesuai format 
yang ditentukan; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
, Dosen 

Rencana 
pembelajaran 
semester 



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 taruna yang 
diwujudkan dalam deskripsi 
tugas yang harus dikerjakan oleh 
taruna selama satu semester; 

h. Kriteria, indikator dan bobot 
penilaian; dan 

i. Daftar referensi yang digunakan. 

5 Wakil Direktur 1 dan Ketua 
Program studi wajib memastikan 
RPS ditinjau setahun sekali dan 
disesuaikan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan perkembangan 
dunia kerja 

Ketersediaan pedoman 
peninjauan dan pemutakhiran 
RPS dengan memperhatikan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan 
perkembangan dunia kerja; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi, 
Dosen 

Pedoman 
peninjauan dan 
pemutakhiran 
RPS 



6 Direktur dan Wakil Direktur 1 
menjamin dan memastikan 
pelaksanaan proses pembelajaran 
berlangsung dalam bentuk 
interaksi dosen, taruna dalam 
lingkungan belajar tertentu sesuai 
dengan rencana pembelajaran 
semester 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan pelaksanaan 
proses pembelajaran 
berlangsung dalam bentuk 
interaksi dosen, taruna dalam 
lingkungan belajar tertentu 
sesuai dengan rencana 
pembelajaran semester 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi, 
Dosen 

a. Penunjukkan 
dosen 
pengampu 
mata kuliah 

b. Rencana 
pembelajaran 
semester 

      

\ 

 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

7 Wakil Direktur 1 dan Kaprodi 
menjamin dan memastikan 
pendistribusian RPS kepada 
taruna pada awal perkuliahan 
dan proses pembelajaran yang 
dilaksanakan pada setiap mata 
kuliah sudah sesuai dengan 
RPS; 

RPS mata kuliah 
dikomunikasikan kepada 
taruna melalui sistem 
informasi akademik minimal 1 
minggu sebelum perkuliahan 
dimulai 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi 
 

a. Rencana 
Pembelajaran 
Semester 

b. Dokumentasi 
RPS diupload 
dalam Siakad 

8 Direktur menetapkan bahwa 
proses pembelajaran yang terkait 
dengan penelitian taruna wajib 
mengacu pada standar 
penelitian; 

Tercantumnya aturan 
mengenai proses 
pembelajaran taruna yang 
terkait dengan penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat dalam dokumen 
pedoman; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen, Taruna 
 

Pedoman 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada  
masyarakat 



9 Direktur menetapkan bahwa 
proses pembelajaran yang 
terkait dengan pengabdian 
kepada masyarakat oleh 
taruna wajib mengacu pada 
standar pengabdian kepada 
masyarakat; 

Tercantumnya aturan 
mengenai proses 
pembelajaran taruna yang 
terkait dengan penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat dalam dokumen 
pedoman;  

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen, Taruna 

 

Pedoman 
Penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

10 Direktur menetapkan bahwa 
proses pembelajaran melalui 
kegiatan kurikuler wajib 
dilakukan secara sistematis 
dan terstruktur dengan beban 
belajar yang terukur dan 
menggunakan metode 
pembelajaran yang efektif 
sesuai dengan karakteristik 
mata kuliah untuk mencapai 
kemampuan tertentu yang 
ditetapkan dalam mata kuliah 
dalam rangkaian pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan; 

Ketersediaan rancangan 
proses pembelajaran melalui 
kegiatan kurikuler yang 
dilakukan secara sistematis 
dan terstruktur pada berbagai 
mata kuliah dengan beban 
belajar yang terukur dengan 
menggunakan metode 
pembelajaran yang efektif 
sesuai dengan karakteristik 
mata kuliah seperti tercantum 
dalam RPS; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen 

Rencana 
Pembelajaran 
Semester 

11 Wakil Direktur 1 dan Kaprodi 
memastikan dosen 
menggunakan salah satu atau 
gabungan dari beberapa metode 
pembelajaran untuk setiap mata 
kuliah yang diampu dalam 
rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan seperti 
diskusi kelompok, simulasi, studi 
kasus, pembelajaran kolaboratif, 
pembelajaran kooperatif, 
pembelajaran berbasis proyek, 
pembelajaran berbasis masalah, 

Keberadaan minimum dua 
jenis metode pembelajaran 
mata kuliah dalam formulir 
kegiatan belajar mengajar, 
yang meliputi diskusi 
kelompok, simulasi, studi 
kasus, pembelajaran 
kolaboratif, pembelajaran 
kooperatif, pembelajaran 
berbasis proyek, pembelajaran 
berbasis masalah, atau 
metode, pembelajaran lain, 
yang dapat secara efektif 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen 

Rencana 
pembelajaran 
semester 



atau metode pembelajaran lain; memfasilitasi pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan 

12 Direktur menetapkan bentuk 
pembelajaran berupa kuliah, 
responsi dan tutorial, seminar 
dan praktikum atau aktivitas 
sejenis sebagai bentuk 
pembelajaran wajib  

Ketersediaan rancangan 
proses pembelajaran berupa 
kuliah, responsi dan tutorial, 
seminar dan praktikum atau 
aktivitas sejenis; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen 

Rencana 
pembelajaran 
semester 

13 Direktur menetapkan semester 
sebagai proses pembelajaran 
efektif dalam satuan waktu yang 
dilaksanakan paling sedikit 16 
minggu termasuk ujian tengah 
semester (UTS) dan ujian akhir 
semester 

Ketersediaan rencana satuan 
waktu proses pembelajaran 
efektif selama paling sedikit 16 
minggu termasuk ujian tengah 
semester (UTS) dan Ujian 
Akhir Semester 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen 

Rencana 
pembelajaran 
semester 

 

 

 

 

 

NO Isi Standar Indikator Target 
Waktu 

Pelaksana Standar Dokumen 

14 Direktur menetapkan satu tahun 
akademik terdiri atas 2 (dua) 
semester; 

Ketersediaan rencana 
perkuliahan satu tahun 
akademik terdiri atas 2 (dua) 
semester; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Kalender Diklat 

15 Direktur menetapkan masa studi 
dan beban belajar taruna dalam 
besaran sks untuk program 
diploma tiga dengan masa belajar 
paling lama 3 tahun dan beban 
belajar paling sedikit 108 SKS; 

Ketersediaan pedoman 
akademik yang mengatur 
tentang rencana beban studi 
taruna untuk program diploma 
tiga dengan masa belajar 
paling lama 3 tahun dan beban 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Pedoman 
Akademik 

 



belajar paling sedikit 108 SKS; 

16 Direktur menetapkan 1 (satu) sks 
pada proses pembelajaran berupa 
kuliah, responsi atau tutorial terdiri 
atas: 
a. Kegiatan tatap muka 50 menit 

perminggu persemester; 
b. Kegiatan penugasan terstruktur 

60 menit perminggu per 
semester; 

c. Kegiatan mandiri 60 menit per 
minggu per semester 

Ketersediaan pedoman 
akademik yang mengatur 
tentang satu satuan kredit 
semester yang dibebankan 
kepada taruna dalam proses 
pembelajaran dalam bentuk 
kuliah, response atau tutorial, 
terdiri atas: 
1) Kegiatan tatap muka 50 

menit perminggu 
persemester; 

2) Kegiatan penugasan 
terstruktur 60 menit 
perminggu per semester; 

3) Kegiatan mandiri 60 menit 
per minggu per semester. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 

 

1. Pedoman 
Akademik 

2. Learning 
activity 

3. Jadwal 

 

17 Direktur menetapkan 1 sks pada 
proses pembelajaran seminar atau 
bentuk lain yang sejenis, terdiri 

atas; 
a. Kegiatan tatap muka 100 menit 

per minggu per semester 
b. Kegiatan mandiri 70 menit per 

minggu per semester 

Ketersediaan pedoman 
akademik yang mengatur 
tentang satu satuan kredit 
semester yang dibebankan 
kepada taruna dalam proses 
pembelajaran dalam bentuk 
kuliah, response atau tutorial, 
terdiri atas 
1) Kegiatan tatap muka 100 

menit per minggu per 
semester; 

2) Kegiatan mandiri 70 menit 
per minggu per semester 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Pedoman 
Akademik 

2. Learning 
activity 

3. Jadwal 

18 Direktur menetapkan perhitungan 
beban belajar dalam sistem blok, 
modul atau bentuk lain sesuai 
dengan kebutuhan dalam 
memenuhi capaian pembelajaran; 

Ketersediaan pedoman 
akademik yang mengatur 
tentang perhitungan beban 
belajar dalam sistem blok, 
modul atau bentuk lain sesuai 
dengan kebutuhan dalam 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Pedoman 
Akademik 



memenuhi capaian 
pembelajaran; 

19 Direktur menetapkan 1 sks pada 
proses pembelajaran berupa 
praktikum, praktik studio, praktik 
bengkel, praktik lapangan, praktik 
kerja, penelitian, perancangan atau 
pengembangan, pelatihan militer, 
pertukaran pelajar, magang, 
wirausaha dan/atau pengabdian 
kepada masyarakat 170 menit per 
minggu per semester. 

Ketersediaan pedoman 
akademik yang mengatur 
tentang praktikum, praktik 
studio, praktik bengkel, praktik 
lapangan, praktik kerja, 
penelitian, perancangan atau 
pengembangan, pelatihan 
militer, pertukaran pelajar, 
magang, wirausaha dan/atau 
pengabdian kepada 
masyarakat 170 menit per 
minggu per semester. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Pedoman 
Akademik 

20 Direktur memastikan unit 
penjaminan mutu melaksanakan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pembelajaran 
mencakup karakteristik, 
perencanaan, pelaksanaan, proses 
pembelajaran dan beban belajar 
taruna untuk memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan 

Tersedianya dokumen 
monitoring dan evaluasi 
pembelajaran 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, SPM 

Dokumen Monev 
pembelajaran 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang 

berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta bertanggungjawab 

meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, 



penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada 

masyarakat sesuai kemajuan iptek. 

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan 

yang dilakukan baik khususnya proses pembelajaran Akademi 

Penerbang Indonesia diperlukan ada standar penilaian 

pembelajaran. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar penilaian pembelajaran melalui Audit 

Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar penilaian pembelajaran. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil belajar taruna dalam 

rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 



Penilaian pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi 

dilakukan dengan banyak model, diantaranya penilaian 

langsung, penilaian tertulis, penilaian berbasis hasil, dan 

lainnya; 

b. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi 

taruna agar mampu: 

1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 

2) Meraih capaian Pembelajaran lulusan. 

c. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada 

proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar 

yang mencerminkan kemampuan taruna pada saat proses 

Pembelajaran berlangsung; 

d. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada 

standar yang disepakati antara Dosen dan serta taruna 

bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai; 

e. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati 

pada awal kuliah, dan dipahami oleh taruna; 

f. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan; 

g. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap 

semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester 

(IPS); 

h. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran 

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara 

nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata 

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

yang diambil dalam satu semester; 

i. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir 

Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK); 



j. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran 

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara 

nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata 

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

yang diambil yang telah ditempuh. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan penilaian proses dan hasil belajar 

taruna mencakup; 

1) Prinsip penilaian; 

2) Teknik dan instrument penilaian; 

3) Mekanisme dan prosedur penilaian; 

4) Pelaksanaan penilaian; 

5) Pelaporan penilaian;dan 

6) Kelulusan taruna. 

b. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan 

hasil belajar taruna telah menggunakan prinsip penilaian 

edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi; 

c. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan 

hasil belajar taruna telah menggunakan teknik penilaian 

antara lain observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes 

lisan dan angket; 

d. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan 

hasil belajar taruna telah menggunakan instrument penilaian 

yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya 

desain; 

e. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan 

hasil belajar taruna telah mengikuti mekanisme penilaian 

sebagai berikut: 

1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran; 



2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, 

teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian 

yang memuat prinsip penilaian; 

3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada taruna; 

4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

taruna secara akuntabel dan transparan. 

f. Direktur menetapkan dan menjamin penilaian proses dan 

hasil belajar taruna telah mengikuti prosedur penilaian, yang 

mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas 

atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, 

dan pemberian nilai akhir melalui penilaian bertahap 

dan/atau penilaian ulang; 

g. Direktur menetapkan pelaksana penilaian proses dan hasil 

belajar taruna dapat dilakukan oleh: 

1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 

2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan taruna; 

3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan 

h. Ketua program studi wajib memastikan setiap dosen 

membuat kontrak kuliah antara dosen dan taruna yang berisi 

teknik penilaian, instrument penilaian, kriteria penilaian, 

indikator penilaian dan bobot penilaian antara penilai dan 

yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 

i. Wakil Direktur 1 dan Ketua Program studi menjamin dan 

memastikan dosen memberikan kesempatan kepada taruna 

untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran; 

j. Direktur menetapkan pelaporan penilaian proses dan hasil 

belajar taruna berupa kualifikasi keberhasilan taruna dalam 

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam 

kisaran: 

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Bobot Keterangan 



91,00-100 A 4 Sangat 

Memuaskan 

85,00-90.99 A- 3,7 Memuaskan 

80.00- 84.99 B+ 3,3 Sangat baik 

75,00-79.99 B 3 Baik 

70.00-74,99 B- 2,7 Cukup Baik 

65,00-69,99 C+ 2,3 

 

Lebih dari 

cukup 

60.00-64.99 C 2 Cukup 

50.00-59.99 D 1 Gagal 

˂ 50 E 0 Gagal 

k. Direktur menetapkan dan menjamin pengumuman hasil 

penilaian capaian pembelajaran taruna (Yudisium); 

l. Direktur menetapkan Taruna Program D3 dinyatakan lulus 

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang 

ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih 

besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua koma lima) 

m. Direktur menetapkan predikat Kelulusan taruna dari program 

D3 berdasarkan kriteria berikut: 

a. Taruna dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan 

apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 

(dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma 

nol nol); 

b. taruna dinyatakan lulus dengan predikat sangat 

memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga 

koma lima nol); atau 

c. taruna dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila 

mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,51  

(tiga koma nol)sampai dengan 4 

n. Direktur menetapkan dan menjamin, taruna yang telah 

dinyatakan lulus, memperoleh: 



1) Ijazah dan Transkrip akademik; 

2) Sertifikat Kompetensi (jika lulus Uji Kompetensi); 

3) Gelar; 

4) Surat keterangan pendamping ijazah. 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar penilaian 

pembelajaran antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar penilaian 

pembelajaran; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar penilaian pembelajaran; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

penilaian pembelajaran di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar 

penilaian pembelajaran antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar penilaian pembelajaran bagi para 

ketua program studi dan Dosen 

2) Melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran 

kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat 

struktural bidang akademik, para dosen, staf 

administrasi yang menangangi bidang akademik dan 

para taruna secara periodik; 

3) Merancang program kerja terkait dengan pelaksanaan 

standar penilaian pembelajaran mengacu pada isi 

standar penilaian pembelajaran yang telah diterapkan 

yang dilakukan; 

4) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai standar penilaian 

pembelajaran; 



c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar proses 

pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit Mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar 

penilaian pembelajaran. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian standar 

penilaian pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar penilaian 

pembelajaran secara terus-menerus selama kurun 

waktu “Siklus Manajemen SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar penilaian 

pembelajaran yang ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar 

penilaian pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar penilaian pembelajaran; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar penilaian pembelajaran. 

7. Indikator a. Tersedianya dokumen pedoman penilaian proses dan hasil 

belajar taruna, yang mencakup: 

1) prinsip penilaian; 

2) teknik dan instrumen penilaian; 

3)  mekanisme dan prosedur penilaian; 

4)  pelaksanaan penilaian; 



5) pelaporan penilaian; dan  

6) kelulusan taruna. 

b. Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil 

belajar taruna telah menggunakan prinsip penilaian edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi. 

c. Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil 

belajar taruna telah menggunakan teknik penilaian antara 

lain observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, 

dan angket.  

d. Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil 

belajar taruna telah menggunakan Instrumen penilaian, yang 

terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau 

penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 

e. Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil 

belajar taruna telah mengikuti mekanisme penilaian sebagai 

berikut: 

1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

Pembelajaran; 

2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, 

teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

yang memuat prinsip penilaian; 

3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada taruna; 

4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

taruna secara akuntabel dan transparan 

f. Tersedianya dokumen bukti penilaian proses dan hasil 

belajar taruna telah mengikuti prosedur penilaian, yang 

mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas 

atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, 



dan pemberian nilai akhir, yang dapat dilakukan melalui 

penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang perencanaan. 

g. Tersedianya dokumen bukti pelaksana penilaian proses dan 

hasil belajar taruna, dilakukan oleh: 

1) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; atau 

2) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan taruna; dan/atau 

3) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 

h. Tersedianya dokumen kontrak kuliah yang berisi teknik 

penilaian, instrument penilaian, kriteria penilaian, indikator 

penilaian dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

i. Tersedianya dokumen bukti Dosen memberikan 

kesempatan kepada taruna untuk mempertanyakan hasil 

penilaian pembelajaran (Form Banding Taruna, yang 

tercantum dalam pedoman penilaian proses dan hasil belajar 

taruna). 

j. Tersedianya dokumen pelaporan penilaian proses dan hasil 

belajar taruna (daftar nilai taruna); 

k. Tersedianya dokumen Berita Acara Yudisium. 

l. Tersedianya dokumen yang menunjukkan IPK 

m. Tersedianya dokumen yang mengatur predikat kelulusan 

Taruna 

n. Tersedianya dokumen bukti lulusan: 

a. Ijazah dan Transkrip akademik;  

b. Sertifikat Kompetensi (jika lulus Uji Kompetensi); 

c. Surat keterangan pendamping ijazah. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Pedoman RPS; 

b. Pedoman Penilaian 

c. Form Banding Taruna 

d. Pedoman Akademik 



9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target 
Waktu 

Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan penilaian proses 
dan hasil belajar taruna mencakup; 
a. Prinsip penilaian; 
b. Teknik dan instrument penilaian; 
c. Mekanisme dan prosedur penilaian; 
d. Pelaksanaan penilaian; 
e. Pelaporan penilaian;dan 
f. Kelulusan taruna. 

Tersedianya dokumen 
pedoman penilaian proses 
dan hasil belajar taruna, yang 
mencakup: 
1) Prinsip penilaian; 
2) Teknik dan instrumen 

penilaian; 
3) Mekanisme dan prosedur 

penilaian; 
4) Pelaksanaan penilaian; 
5) Pelaporan penilaian; dan 

6) Kelulusan taruna 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 
 

Pedoman Penilaian 
proses dan hasil 
belajar taruna 

2 Direktur menetapkan dan menjamin 
penilaian proses dan hasil belajar taruna 
telah menggunakan prinsip penilaian 
edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan 
transparan yang dilakukan secara 
terintegrasi 

Tersedianya dokumen bukti 
penilaian proses dan hasil 
belajar taruna telah 
menggunakan prinsip 
penilaian edukatif, otentik, 
objektif, akuntabel, dan 
transparan yang dilakukan 
secara terintegrasi. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi. 
Dosen 
 

1. Hasil penilaian 
dosen 

2. Rencana 
Pembelajaran 
Semester 

3 Direktur menetapkan dan menjamin 
penilaian proses dan hasil belajar taruna 
telah menggunakan teknik penilaian antara 
lain observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 
tertulis, tes lisan dan angket 

Tersedianya dokumen bukti 
penilaian proses dan hasil 
belajar taruna telah 
menggunakan teknik 
penilaian antara lain 
observasi, partisipasi, unjuk 
kerja, tes tertulis, tes lisan, 
dan angket. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi. 
Dosen 
 

1. Hasil penilaian 
dosen 

2. Rencana 
Pembelajaran 
Semester 



4 Direktur menetapkan dan menjamin 
penilaian proses dan hasil belajar taruna 
telah menggunakan instrument penilaian 
yang terdiri atas penilaian proses dalam 
bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil 
dalam bentuk portofolio atau karya desain 

Tersedianya dokumen bukti 
penilaian proses dan hasil 
belajar taruna telah 
menggunakan Instrumen 
penilaian, yang terdiri atas 
penilaian proses dalam 
bentuk rubrik dan/atau 
penilaian hasil dalam bentuk 
portofolio atau karya desain 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 
, Dosen 

1.   Hasil penilaian 
dosen 

2. Rencana 
Pembelajaran 
Semester 

5 Direktur menetapkan dan menjamin 
penilaian proses dan hasil belajar taruna 
telah mengikuti mekanisme penilaian 
sebagai berikut: 
a. Menyusun, menyampaikan, 

menyepakati tahap, teknik, instrument, 
kriteria, indikator, dan bobot penilaian 
antara penilai dan yang dinilai sesuai 
dengan rencana pembelajaran; 

b. Melaksanakan proses penilaian sesuai 
dengan tahap, teknik, instrument, 
kriteria, indikator dan bobot penilaian 
yang memuat prinsip penilaian; 

c. Memberikan umpan balik dan 
kesempatan untuk mempertanyakan 
hasil penilaian kepada taruna; 

d. Mendokumentasikan penilaian proses 
dan hasil belajar taruna secara 

akuntabel dan transparan. 
 

Tersedianya dokumen bukti 
penilaian proses dan hasil 
belajar taruna telah mengikuti 
mekanisme penilaian 
sebagai berikut: 
1) Menyusun, 

menyampaikan, 
menyepakati tahap, 
teknik, instrumen, 
kriteria, indikator, dan 
bobot penilaian antara 
penilai dan yang dinilai 
sesuai dengan rencana 
Pembelajaran; 

2) Melaksanakan proses 
penilaian sesuai dengan 
tahap, teknik, instrumen, 
kriteria, indikator, dan 
bobot penilaian yang 
memuat prinsip 
penilaian; 

3) Memberikan umpan balik 
dan kesempatan untuk 
mempertanyakan hasil 
penilaian kepada taruna; 

4) Mendokumentasikan 
penilaian proses dan 
hasil belajar taruna 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

1. Kontrak kuliah 
2. Rencana 

Pembelajaran 
Semester 

3. Nilai Tugas 
4. Nilai UTS dan 

UAS 
5. Nilai KHS 
6. Form banding 

taruna 
 



secara akuntabel dan 
transparan 

6 Direktur menetapkan dan menjamin 
penilaian proses dan hasil belajar taruna 
telah mengikuti prosedur penilaian, yang 
mencakup tahap perencanaan, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, observasi 
kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 
pemberian nilai akhir melalui penilaian 
bertahap dan/atau penilaian ulang 

Tersedianya dokumen bukti 
penilaian proses dan hasil 
belajar taruna telah 
mengikuti prosedur 
penilaian, yang mencakup 
tahap perencanaan, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, 
observasi kinerja, 
pengembalian hasil 
observasi, dan pemberian 
nilai akhir, yang dapat 
dilakukan melalui penilaian 
bertahap dan/atau penilaian 
ulang perencanaan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

1. Kontrak kuliah 
2. Rencana 

Pembelajaran 
Semester 

3. Nilai Tugas 
4. Nilai UTS dan 

UAS 
5. Nilai KHS 

7 Direktur menetapkan pelaksana penilaian 
proses dan hasil belajar taruna dapat 
dilakukan oleh: 
a. Dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu; 
b. Dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu dengan mengikutsertakan 
taruna; 

c. Dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu dengan mengikutsertakan 
pemangku kepentingan yang relevan 

 

Tersedianya dokumen bukti 
pelaksana penilaian proses 
dan hasil belajar taruna, 
dilakukan oleh: 
1) Dosen pengampu atau tim 

Dosen pengampu; atau 
2) Dosen pengampu atau tim 

Dosen pengampu dengan 
mengikutsertakan taruna; 
dan/atau 

3) Dosen pengampu atau tim 
Dosen pengampu dengan 
mengikutsertakan 
pemangku kepentingan 
yang relevan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

1. Kontrak kuliah 
2. Rencana 

Pembelajaran 
Semester 

3. Nilai Tugas 
4. Nilai UTS dan 

UAS 
5. Nilai KHS 

8 Ketua program studi wajib memastikan 
setiap dosen membuat kontrak kuliah 
antara dosen dan taruna yang berisi teknik 
penilaian, instrument penilaian, kriteria 
penilaian, indikator penilaian dan bobot 

Tersedianya dokumen 
kontrak kuliah yang berisi 
teknik penilaian, instrument 
penilaian, kriteria penilaian, 
indikator penilaian dan bobot 
penilaian antara penilai dan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

Kontrak kuliah 
 



penilaian antara penilai dan yang dinilai 
sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang dinilai sesuai dengan 
rencana pembelajaran 

9 Wakil Direktur 1 dan Ketua Program studi 
menjamin dan memastikan dosen 
memberikan kesempatan kepada taruna 
untuk mempertanyakan hasil penilaian 
pembelajaran 

Tersedianya dokumen bukti 
Dosen memberikan 
kesempatan kepada taruna 
untuk mempertanyakan hasil 
penilaian pembelajaran 
(Form Banding Taruna, yang 
tercantum dalam pedoman 
penilaian proses dan hasil 
belajar taruna). 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

Form banding 
taruna 
 

10 Direktur menetapkan pelaporan penilaian 
proses dan hasil belajar taruna berupa 
kualifikasi keberhasilan taruna dalam 
menempuh suatu mata kuliah yang 
dinyatakan dalam kisaran: 

 

Nilai 

Angka 

Nilai 

Huruf 

Nilai 

Bobot 

Keterangan 

91,00-

100 

A 4 Sangat 

Memuaskan 

85,00-

90.99 

A- 3,7 Memuaskan 

80.00- 

84.99 

B+ 3,3 Sangat baik 

75,00-

79.99 

B 3 Baik 

70,00-

74,99 

B- 2,7 Cukup Baik 

Tersedianya dokumen 
pelaporan penilaian proses 
dan hasil belajar taruna 
(daftar nilai taruna); 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

Kartu hasil studi 
 



65,00-

69,99 

C+ 2,3 Lebih dari 

Cukup 

60,00– 

64.99 

C 2 Cukup 

50.00-

59.9 

D 1 Kurang  

˂ 50 E 0 Gagal 
 

11 Direktur menetapkan dan menjamin 
pengumuman hasil penilaian capaian 
pembelajaran taruna (Yudisium); 

Tersedianya dokumen Berita 
Acara Yudisium 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  

Berita acara 
yudisium 

12 Direktur menetapkan Taruna Program D3 
dinyatakan lulus apabila telah menempuh 
seluruh beban belajar yang ditetapkan dan 
memiliki capaian pembelajaran lulusan 
yang ditargetkan dengan indeks prestasi 
kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 
dengan 3,25 (tiga koma dua koma lima) 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan IPK taruna 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  

Transkrip Nilai 
 

13 Direktur menetapkan predikat Kelulusan 
taruna dari program D3 berdasarkan 
kriteria berikut: 
a. Taruna dinyatakan lulus dengan 

predikat memuaskan apabila mencapai 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 
(dua koma tujuh enam) sampai dengan 
3,00 (tiga koma nol nol); 

b. Taruna dinyatakan lulus dengan 
predikat sangat memuaskan apabila 
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 
dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 

c. Taruna dinyatakan lulus dengan 
predikat pujian apabila mencapai 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih 

Tersedianya dokumen 
mengatur predikat kelulusan 
Taruna 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  

Pedoman Akademik 



dari 3,51 (tiga koma nol)sampai dengan 
4 

 

14 Direktur menetapkan dan menjamin, taruna 
yang telah dinyatakan lulus, memperoleh: 
a. Ijazah dan Transkrip akademik; 
b. Sertifikat Kompetensi (jika lulus Uji 

Kompetensi); 
c. Gelar; 

d. Surat keterangan pendamping ijazah. 

Tersedianya dokumen bukti 
lulusan: 
a. Ijazah dan Transkrip 

akademik;  
b. Sertifikat Kompetensi (jika 

lulus Uji Kompetensi); 
c. Surat keterangan 

pendamping ijazah. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  

1. Ijazah dan 
Transkrip 
akademik;  

2. Sertifikat 
Kompetensi (jika 
lulus Uji 
Kompetensi); 

3. Surat 
keterangan 
pendamping 
ijazah. 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan sedangkan pendidik merupakan 



tugas profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyararat 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu 

dosen mempunyai tugas utama adalah menstranformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan 

input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, pendidik dan 

tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang 

penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada 

sistem tersebut, 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 

melalui Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 



pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksaan standar dosen dan 

tenaga kependidikan; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar tenaga kependidikan. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) 

merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling 

rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan 

dibuktikan dengan ijazah. 

c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, 

dan/atau sertifikat profesi. 

d. Penyetaraan atas jenjang KKNI dilakukan oleh direktur 

jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui 

mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau. 

e. Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada 

1) Kegiatan pokok Dosen mencakup: 

• Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

Pembelajaran; 

• Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 

• pembimbingan dan pelatihan; 

•  Penelitian; dan 

• Pengabdian kepada Masyarakat. 

2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; 

dan; 

3) kegiatan penunjang. 



f. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan 

dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang 

mendapatkan tugas tambahan. 

g. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu 

mengajar penuh (EWMP) serta nisbah Dosen dan 

mahasiswa. 

h. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. 

i. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik 

tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi 

pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan 

lain. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur berkewajiban memastikan API Banyuwangi 

mempunyai kriteria minimal tentang kualifikasi dan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak 

untuk setiap program sesuai dengan capain pembelajaran 

lulusan yang ditetapkan progam studi; 

b. Wakil Direktur II bidang Keuangan dan Umum bersama 

dengan Ketua program studi berkewajiban memastikan 

setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani yang ditetapkan oleh 

rumah sakit yang ditunjuk, menguasai Bahasa asing 

terutama Bahasa Inggris dengan nilai toeich minimal 500 

serta serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan; 

c. Direktur bersama Wakil Direktur II berkewajiban  

memastikan dosen program diploma tiga berkualifikasi 

akademik paling rendah lulusan magister atau magister 

terapan dengan akreditasi B (Baik sekali) 

d. Wakil Direktur II bidang keuangan dan umum bersama ketua 

program studi berkewajiban memastikan setiap dosen 

program diploma tiga memiliki sertifikat pendidik (sertifikat 

dosen) dan/atau sertifiikat profesi yang relevan dengan 



program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan 

jenjang 8 (KKNI) dengan pengalaman profesi paling sedikit 

5 tahun. 

e. Direktur menetapkan beban kerja atau ekuivalen waktu 

mengajar penuh (EWMP) dosen tetap sebesar minimal 12 

SKS dan maksimal 16 SKS per semester. 

f. Direktur menetapkan nisbah dosen dan taruna untuk 

program D3 1: 30 non eksata; 

g. Direktur dan Wakil Direktur 1 berkewajiban memastikan 

jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 80% 

(delapan puluh persen) dari jumlah dosen; 

h. Direktur menetapkan jumlah dosen berkualifikasi akademik 

S3 di API Banyuwangi paling sedikit 30% dari jumlah seluruh 

dosen. 

i. Direktur menetapkan jumlah dosen yang memiliki jabatan 

lektor kepala paling sedikit 30 % dari jumlah seluruh dosen 

j. Direktur menetapkan jumlah dosen yang ditugaskan untuk 

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program 

studi paling sedikit 6 (enam) orang; 

k.  Wakil Direktur II dan Ketua Program Studi berkewajiban 

memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) 

yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas 

pokok dan fungsinya 

l. Wakil Direktur II dan Ketua Program studi berkewajiban 

memastikan tenaga kependidikan laboran / teknisi memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar dosen 

dan tenaga kependidikan antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar dosen dan 

tenaga kependidikan; 



2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar dosen dan tenaga kependidikan; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

penilaian pembelajaran di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar dosen 

dan tenaga kependidikan antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar dosen dan tenaga kependidikan bagi 

para ketua program studi, dosen dan tenaga 

kependidikan. 

2) Melakukan sosialisasi standar dosen dan tenaga 

kependidikan kepada para pemangku kepentingan, 

seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, 

staf administrasi yang menangani bidang akademik dan 

para taruna secara periodik; 

3) Merancang program kerja terkait dengan pelaksanaan 

standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada 

isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah 

diterapkan yang dilakukan; 

4) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai standar dosen dan 

tenaga kependidikan; 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar dosen dan 

tenaga kependidikan sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit Mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar 

dosen dan tenaga kependidikan. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian standar 

dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut; 



1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar dosen dan tenaga 

kependidikan secara terus-menerus selama kurun 

waktu “Siklus Manajemen SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar dosen dan 

tenaga kependidikan yang ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar dosen 

dan tenaga kependidikan sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar dosen dan tenaga kependidikan; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar dosen dan tenaga kependidikan. 

7. Indikator a. Tersedianya pedoman rekruitmen dosen dan tenaga 

kependidikan 

b. Tersedianya dokumen rekruitmen dosen dengan bukti 

kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang sesuai 

(bukti ijazah dan transkrip dengan akreditasi prodi Minimal B 

(Baik Sekali), sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, surat 

keterangan sehat dari rumah sakit yang ditunjuk, sertfikat 

toeich minimal 500 dan memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan 

c. Tersedianya dokumen dosen program diploma tiga yang 

menunjukkan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan 

magister atau magister terapan atau setara dengan jenjang 

8 (KKNI) yang relevan dengan program studi  



d. Tersedianya dokumen yang menunjukkan beban kerja atau 

ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap 

sebesar minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semester 

(surat perintah tugas mengajar, SK mengajar, sk tugas 

tambahan) 

e. Tersedianya dokumen yang menunjukkan nisbah dosen dan 

taruna untuk program Diploma non eksata 1: 30 

f. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen 

tetap di API Banyuwangi paling sedikit 80 % dari jumlah 

seluruh dosen; 

g. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen 

berkualifikasi akademik S3 di API Banyuwnagi paling sedikit 

30% dari jumlah seluruh dosen. 

h. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen 

memiliki jabatan lektor kepala di API Banyuwangi paling 

sedikit 30% dari jumlah seluruh dosen 

i. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen 

yang menjalankan proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 6 orang.  

j. Tersedianya dokumen yang menunjukkan tenaga 

administrasi memiliki ijazah program diploma 3  

k. Tersedianya dokumen yang menunjukkan tenaga 

pendidikan (laboran/ teknisi) memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai bidang tugas dan keahliannya. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar dosen dan 

tenaga kependidikan; 

• PM 245 Tahun 2020 

• SOP rekruitmen tenaga pendidik; 

• SOP rekruitmen tenaga kependidikan. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar standar 

dosen dan tenaga kependidikan; 

• Surat Tugas Mengajar; 

• Pedoman Pengembangan SDM 



c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

standar dosen dan tenaga kependidikan; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar standar 

standar dosen dan tenaga kependidikan; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar standar 

dosen dan tenaga kependidikan; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

• LAKIP 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 



h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur berkewajiban memastikan 
API Banyuwangi mempunyai 
kriteria minimal tentang kualifikasi 
dan kompetensi dosen dan tenaga 
kependidikan yang layak untuk 
setiap program sesuai dengan 
capain pembelajaran lulusan yang 
ditetapkan progam studi; 

Tersedianya Pedoman 
Rekruitmen dosen dan 
tenaga kependidikan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur II, 
Ketua Program studi, 
Kepegawaian 
 

Pedoman 
rekruitmen dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

2 Wakil Direktur II bidang Keuangan 
dan Umum bersama dengan Ketua 
program studi berkewajiban 
memastikan setiap dosen memiliki 
kualifikasi akademik dan 
kompetensi pendidik, sehat jasmani 
dan rohani yang ditetapkan oleh 
rumah sakit yang ditunjuk, 
menguasai Bahasa asing terutama 
Bahasa Inggris dengan nilai toeich 
minimal 500 serta serta memiliki 
kemampuan untuk 
menyelenggarakan pendidikan 
dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan; 

Tersedianya dokumen 
rekruitmen dosen program 
diploma tiga yang 
menunjukkan berkualifikasi 
akademik paling rendah 
lulusan magister atau 
magister terapan atau setara 
dengan jenjang 8 (KKNI) 
yang relevan dengan 
program studi (bukti SK 
Dosen, Sertifikat pendidik, 
Sertifikat Pekerti, Surat 
perintah tugas mengajar, 
sertifikat 
kompetensi,sertifikat profesi) 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur II, 
Ketua Program studi 
 

1. Pedoman 
rekruitmen 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

2. Dokumen 
rekruitmen 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

3 Direktur bersama Wakil Direktur II 
berkewajiban memastikan dosen 
program diploma tiga berkualifikasi 
akademik paling rendah lulusan 
magister atau magister terapan 
dengan akreditasi B (Baik sekali) 

Tersedianya dokumen dosen 
yang menunjukkan lulusan 
magister atau magister 
terapan dengan akreditasi B 
(Baik sekali) 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur II, 
Ketua Program studi 
 

1. Pedoman 
rekruitmen 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

2. Dokumen 
rekruitmen 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 



4 Wakil Direktur II bidang keuangan 
dan umum bersama ketua program 
studi berkewajiban memastikan 
setiap dosen program diploma tiga 
memiliki sertifikat pendidik (sertifikat 
dosen) dan/atau sertifiikat profesi 
yang relevan dengan program studi 
berkualifikasi paling rendah setara 
dengan jenjang 8 (KKNI) dengan 
pengalaman profesi paling sedikit 5 
tahun 

Tersedianya dokumen dosen 
program diploma tiga yang 
menunjukkan berkualifikasi 
akademik paling rendah 
lulusan magister atau 
magister terapan atau setara 
dengan jenjang 8 (KKNI) 
yang relevan dengan 
program studi 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur II, 
Ketua Program studi 
 

1. Pedoman 
rekruitmen 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

2. Dokumen 
rekruitmen 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

5 Direktur menetapkan beban kerja 
atau ekuivalen waktu mengajar 
penuh (EWMP) dosen tetap 
sebesar minimal 12 SKS dan 
maksimal 16 SKS per semester. 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan beban kerja 
atau ekuivalen waktu 
mengajar penuh (EWMP) 
dosen tetap sebesar minimal 
12 SKS dan maksimal 16 
SKS per semester (surat 
perintah tugas mengajar, SK 
mengajar, sk tugas 
tambahan) 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur II, 
Ketua Program studi, 
Dosen 
 

1. SK Mengajar 
2. SK Penelitian  
3. SK Pengabdian 

kepada 
masyarakat 

4. SK Tugas 
tambahan 
Dokumen  

6 Direktur menetapkan nisbah dosen 
dan taruna untuk program D3 1: 30 
non eksata; 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan nisbah dosen 
dan taruna untuk program 
Diploma non eksata 1: 30 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur II, 
Ketua Program studi 
 

SK Pendidikan  

7 Direktur dan Wakil Direktur 1 
berkewajiban memastikan jumlah 
dosen tetap pada perguruan tinggi 
paling sedikit 80% (delapan puluh 
persen) dari jumlah dosen; 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan jumlah dosen 
tetap di API Banyuwangi 
paling sedikit 80 % dari 
jumlah seluruh dosen; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen 

1. Dokumen 
dosen 

2. Aplikasi Sister 
3. SK Mengajar 

8 Direktur menetapkan jumlah dosen 
berkualifikasi akademik S3 di API 
Banyuwangi paling sedikit 30% dari 
jumlah seluruh dosen. 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan jumlah dosen 
berkualifikasi akademik S3 di 
API Banyuwangi paling 
sedikit 30% dari jumlah 
seluruh dosen. 

Tahun 
2023/2024 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen 

1. Dokumen 
dosen 

2. Aplikasi Sister 
 



9 Direktur menetapkan jumlah dosen 
yang memiliki jabatan lektor kepala 
paling sedikit 30 % dari jumlah 
seluruh dosen 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan jumlah dosen 
memiliki jabatan lektor 
kepala di API Banyuwangi 
paling sedikit 30% dari 
jumlah seluruh dosen 

Tahun 
2023/2024 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Dosen 

1. Dokumen 
dosen 

2. Aplikasi Sister 
 

10 Direktur menetapkan jumlah 
dosen yang ditugaskan untuk 
menjalankan proses 
pembelajaran pada setiap 
program studi paling sedikit 6 
(enam) orang; 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan jumlah dosen 
yang menjalankan proses 
pembelajaran pada setiap 
program studi paling sedikit 
6 orang.  

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi,  

1. Dokumen 
dosen 

2. Aplikasi Sister 
 

11 Wakil Direktur II dan Ketua 
Program Studi berkewajiban 
memastikan tenaga administrasi 
memiliki kualifikasi akademik 
paling rendah lulusan program 
diploma 3 (tiga) yang dinyatakan 
dengan ijazah dengan kualifikasi 
tugas pokok dan fungsinya 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan tenaga 
administrasi memiliki ijazah 
program diploma 3  

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi,  

1. SK Tenaga 
Kependidikan 

2. Dokumen 
rekruitmen  

 

12 Wakil Direktur II dan Ketua 
Program studi berkewajiban 
memastikan tenaga 
kependidikan laboran / teknisi 
memiliki sertifikat kompetensi 
sesuai bidang tugas dan 
keahliannya 

Tersedianya dokumen yang 
menunjukkan tenaga 
pendidikan (laboran/ teknisi) 
memiliki sertifikat 
kompetensi sesuai bidang 
tugas dan keahliannya. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi,  

Dokumen 
rekruitmen  
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

(SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya 

peningkatan mutu yang berkelanjutan Penjaminan mutu 

seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, 

termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan 



untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana 

pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: 

a. sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, 

media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis 

pakai; 

b. prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, 

ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit 

produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah 

raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; 

c. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium; 

d. jenis dan jumlah buku perpustakaan; 

e. jumlah buku teks; 

f. rasio ruang kelas per-mahasiswa; 

g. rasio luas bangunan per-mahasiswa; 

h. rasio luas lahan per-mahasiswa; 

i.  luas dan letak lahan; 

j. pemeliharaan. 

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan untuk 

menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses 

pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka API Banyuwangi 

menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan,program studi dan 

seluruh sivitas akademika. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 



d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana melalui Audit 

Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksaan standar sarana dan prasarana; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar sarana dan prasarana. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam 

rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 

b. Standar sarana Pembelajaran terdiri atas: 

1) Perabot; 

2) Peralatan pendidikan; 

3) Media pendidikan; 

4) Buku, buku elektronik, dan repositori; 

5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

6) instrumentasi eksperimen; 

7) sarana olahraga; 

8) sarana berkesenian; 

9) sarana fasilitas umum; 

10) bahan habis pakai; dan 



11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 

c. Standar prasarana Pembelajaran terdiri atas: 

1) lahan; 

2) ruang kelas; 

3) perpustakaan; 

4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 

5) tempat berolahraga; 

6) ruang untuk berkesenian; 

7) ruang unit kegiatan mahasiswa; 

8) ruang pimpinan Perguruan Tinggi; 

9) ruang Dosen; 

10) ruang tata usaha; dan 

11)  fasilitas umum (jalan; air; listrik; jaringan komunikasi 

suara; dan data). 

d. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana 

pembelajaran mencakup : 

1) Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran 

sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal: papan tulis, 

OHP, LCD, bahan habis pakai, dan lain-lain. 

2) Peralatan laboratorium, sesuai jenis kaboratorium, 

masing-masing program studi. 

e. Prasarana bangunan adalah perangkat penunjang utama 

suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan 

tercapai. Prasarana dibagi dalam 2 kelompok, yaitu : 

1) Prasarana bangunan 

2) Prasarana umum, mencakup : air, sanitasi, drainase, 

listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, 

taman. 

f.  Lahan adalah tanah terbuka 

g.  Ruang kuliah adalah ruang yang khusus digunakan belajar 

mengajar. 



h. Ruang perpustakaan adalah ruang yang disediakan untuk 

pemeliharaan penggunaan koleksi buku. 

i.  Ruang laboratorium adalah ruang yang disediakan untuk 

praktikum mahasiswa. 

j. Ruang pimpinan adalah ruang yang digunakan untuk 

pimpinan untuk melaksanakan tugasnya. 

k. Ruang dosen adalah ruang yang digunakan untuk ruang yang 

   digunakan untuk dosen dalam melaksanakan tugasnya. 

l. Ruang Tatausaha adalah ruang yang digunakan untuk 

tatausaha 

m.  melakukan kegiatan administrasi. 

n. Kantin adalah ruang tempat menjual makanan dan minuman. 

o. Ruang tempat ibadah adalah ruang yang khusus digunakan 

untuk melakukan ibadah. 

p. Ruang olah raga adalah ruang yang khusus digunakan untuk 

melakukan olah raga. 

q. Ruang berkreasi adalah ruang yang khusus digunakan untuk 

berkreasi. 

r. Peralatan ruang kuliah adalah segala sesuatu yang 

diperlukan untuk keperluan proses belajar mengajar di ruang 

kuliah. 

s. Peralatan pendidikan adalah segala sesuatu alat yang 

diperlukan untukkeperluan pendidikan. 

t. Peralatan ruang kantor adalah segala sesuatu alat yang 

diperlukan untuk keperluan kantor. 

u. Buku adalah bahan bacaan yang digunakan untuk 

perkuliahan sesuai mata kuliah 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan perguruan tinggi memiliki sistem 

pengelolaan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai 

kebutuhan dan dilakukan penyesuaian minimal setiap 5 tahun 

sekali; 



b. Direktur menetapkan sarana pembelajaran untuk mendukung 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan 

aturan/syarat yang berlaku; 

c. Direktur menetapkan Prasarana pembelajaran yang 

mencakup lahan dan bangunan Gedung yang diperlukan 

meliputi ruang kuliha ruang kantor, ruang dosen, ruang 

seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang 

perpustakaan, ruang komputer, prasarana olahraga, ruang 

kegiatan taruna, dan fasilitas umum; 

d. Direktur dan Wakil Direktur II memastikan terdapat unit dan 

sumber daya manusia yang bertugas memelihara dan 

melakukan perawatan bangunan Gedung meliputi 

pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan 

dan atau penggantian bahan atau perlengkapan Gedung dan 

kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar sarana 

dan prasarana antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar sarana dan 

prasarana; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar sarana dan prasarana; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

sarana dan prasarana di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar sarana dan prasarana bagi para ketua 

program studi, dosen dan tenaga kependidikan. 



2) Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana 

kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat 

struktural bidang akademik, para dosen, staf 

administrasi yang menangangi bidang akademik dan 

para taruna secara periodik; 

3) Merancang program kerja terkait dengan pelaksanaan 

standar sarana dan prasarana mengacu pada isi 

standar sarana dan prasarana yang telah diterapkan 

yang dilakukan; 

4) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai standar sarana dan 

prasarana; 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar sarana dan 

prasarana sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit Mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar 

sarana dan prasarana. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian standar 

sarana dan prasarana sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar sarana dan 

prasarana secara terus-menerus selama kurun waktu 

“Siklus Manajemen SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar sarana dan 

prasarana yang ditetapkan dapat terpenuhi; 



e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar sarana 

dan prasarana sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar sarana dan prasarana; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar sarana dan prasarana. 

7. Indikator a. Adanya dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang 

berisi kebijakan, peraturan dan pedoman/ panduan; 

b. Adanya dokumen pemeliharaan, pengelolaan 

barang/petunjuk penggunaan bahwa program studi memiliki 

sarana dan prasarana yang meliputi: 

1) Perabot; 

2) Peralatan pendidikan; 

3) Media pendidikan; 

4) Buku, buku elektronik dan repositori; 

5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

6) Instrument eksperimen; 

7) Sarana olahraga; 

8) Sarana berkesenian; 

9) Sarana fasilitas umum; 

10) Bahan habis pakai; 

11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan 

c. Ruang kelas 

• Luas minimal 30m2 

• Suhu ruang kelas 180C sampai 280C 

• Tingkat pencahayaan adalah cukup 
• Bandwidth sesuai dengan standar Unesco 

d. Ruang Dosen  

• Luas Minimal 4m2 per dosen 

• Tersedia meja, kursi  

• Suhu ruang kelas 180C sampai 280C 

• Tingkat pencahayaan cukup 

• Bandwidth sesuai dengan standar Unesco 
e. Ruang Perpustakaan 

• Luas Minimal 200m2 per taruna 400 orang 

• Dilengkapi dengan perabot kerja 

• Dilengkapi dengan perabot penyimpanan 



• Dilengkapi dengan peralatan multimedia 

• Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan 
perpustakaan 

• Suhu ruangan 180C sampai 280C 

• Tingkat pencahayaan adalah cukup 

• Bandwidth sesuai dengan standar Unesco 
f. Laboratorium/studio/micro teaching/bengkel kerja/unit 

produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah 
pemakaiannya 

g. Ruang kerja pimpinan 

• Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang 

• Suhu ruangan 180C sampai 280C 

• Tingkat pencahayaan adalah cukup 

• Bandwidth sesuai dengan standar Unesco 
h. Lahan 

• Lahan milik sendiri 

• Luas lahan ≥5000 m2 

• Lahan digunakan untuk kegiatan kependidikan 
i. Ada ruang administrasi kantor minimal 4 m2/ orang 

dilengkapi dengan fasilitas yang memadai 
j. Adanya bukti dokumen prasarana penunjang (tempat 

olahraga, ruang kegiatan taruna, ruang kesehatan, ruang 
ibadah, ruang kesenian,kantin dan toilet) yang memadai 
dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan 
taruna 

k. Terdapat fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan 
komunikasi suara dan data 

l. Bangunan Perguruan tinggi memiliki kualitas minimal kelas 
A 

m. Terdapat unit dan Sumber daya manusia yang bertugas 
memelihara dan melakukan perawatan gedung 

 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen perencanaan dan pengembangan sarana dan 

prasarana 

b. Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana 

c. Dokumen pemeliharaan 

d. Dokumen inventaris 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 



c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan perguruan 
tinggi memiliki sistem pengelolaan 
prasarana dan sarana 
pembelajaran sesuai kebutuhan 
dan dilakukan penyesuaian 
minimal setiap 5 tahun sekali 

Adanya dokumen 
pengelolaan prasarana dan 
sarana yang berisi 
kebijakan, peraturan dan 
pedoman/ panduan  

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. SOP 
pengelolaan 
sarana dan 
prasarana 

2. Pedoman 
pengelolaan 
sarana dan 
prasarana 

2 Direktur menetapkan standar 
sarana pembelajaran untuk 
mendukung pelaksanaan tridharma 
perguruan tinggi sesuai dengan 
aturan/syarat yang berlaku 

Adanya dokumen 
pemeliharaan, pengelolaan 
barang/petunjuk 
penggunaan bahwa program 
studi memiliki sarana dan 
prasarana yang meliputi: 
a. Perabot; 
b. Peralatan pendidikan; 
c. Media pendidikan; 
d. Buku, buku elektronik dan 

repositori; 
e. Sarana teknologi 

informasi dan komunikasi; 
f. Instrument eksperimen; 
g. Sarana olahraga; 
h. Sarana berkesenian; 
i. Sarana fasilitas umum; 
j. Bahan habis pakai; 
k. Sarana pemeliharaam, 

keselamatan dan 
keamanan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar 
inventaris 
ruangan 

2. Daftar sarana 
pembelajaran 

3. Daftar 
prasarana 
pembelajaran 

4. Daftar BMN 



3 Direktur menetapkan Prasarana 
Pembelajaran yang mencakup 
lahan dan bangunan Gedung yang 
diperlukan meliputi ruang kelas, 
ruang kantor, ruang dosen, ruang 
seminar, ruang rapat, ruang 
laboratorium, ruang perpustakaan, 
ruang komputer, prasarana 
olahraga, ruang kegiatan taruna, 
dan fasilitas umum 

a. Ruang kelas 

• Luas minimal 30m2 

• Suhu ruang kelas 180C 
sampai 280C 

• Tingkat pencahayaan 
adalah cukup 

• Bandwidth sesuai 
dengan standar 
Unesco 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 

 

1. Daftar inventaris 
ruangan 

2. Daftar sarana 
pembelajaran 

3. Daftar 
prasarana 
pembelajaran 

4. Daftar BMN 
 

 
b. Ruang Dosen  

• Luas Minimal 4m2 per 
dosen 

• Tersedia meja, kursi  

• Suhu ruang kelas 180C 
sampai 280C 

• Tingkat pencahayaan 
cukup 

• Bandwidth sesuai 
dengan standar 
Unesco 

Tahun 
2023/2024 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar inventaris 
ruangan 

2. Daftar sarana 
pembelajaran 

3. Daftar 
prasarana 
pembelajaran 

4. Daftar BMN 
 

 

c. Ruang Perpustakaan 

• Luas Minimal 200m2 
per taruna 400 orang 

• Dilengkapi dengan 
perabot kerja 

• Dilengkapi dengan 
perabot penyimpanan 

•  Dilengkapi dengan 
peralatan multimedia 

• Dilengkapi dengan 
perlengkapan 
pendukung 
pengelolaan 
perpustakaan 

• Suhu ruangan 180C 
sampai 280C 

Tahun 
2023/2024 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar inventaris 
ruangan 

2. Daftar sarana 
pembelajaran 

3. Daftar 
prasarana 
pembelajaran 

4. Daftar BMN 
 

 



• Tingkat pencahayaan 
adalah cukup 

• Bandwidth sesuai 
dengan standar 
Unesco 

d. Laboratorium/studio/micro 
teaching/bengkel 
kerja/unit produksi sesuai 
dengan kurikulum dan 
jumlah pemakaiannya 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar inventaris 
ruangan 

2. Daftar  
prasarana 
pembelajaran 

3. Jadwal 
Pembelajaran 

e. Ruang kerja pimpinan 

• Ruang kerja pimpinan: 
minimal 15 m2 per 
orang 

• Suhu ruangan 180C 
sampai 280C 

• Tingkat pencahayaan 
adalah cukup 

• Bandwidth sesuai 
dengan standar 
Unesco 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar 
inventaris 
ruangan 

2.  Daftar 
prasarana  
pembelajaran 

 

f. Lahan 

• Lahan milik sendiri 

• Luas lahan ≥5000 m2 

• Lahan digunakan untuk 
kegiatan kependidikan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Sertifikat tanah 
2. Renstra 

3. Daftar 
prasarana 
pembelajaran 

4. Ada ruang administrasi 
kantor minimal 4 m2/ orang 
dilengkapi dengan fasilitas 
yang memadai 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar inventaris 
ruangan 

2. Daftar 
prasarana  
pembelajaran 

5. Adanya bukti dokumen 
prasarana penunjang 
(tempat olahraga, ruang 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar inventaris 
ruangan 



kegiatan taruna, ruang 
kesehatan, ruang ibadah, 
ruang kesenian,kantin dan 
toilet) yang memadai dan 
mutunya sangat baik 
untuk memenuhi 
kebutuhan taruna 

2. Daftar 
prasarana  
pembelajaran 

 

6. Terdapat fasilitas umum 
seperti jalan, air, listrik, 
jaringan komunikasi suara 
dan data 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

Daftar prasarana  
pembelajaran 

7. Bangunan Perguruan 
tinggi memiliki kualitas 
minimal kelas A 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Daftar 
prasarana  
pembelajaran 

2. Kontrak 
pengadaan 

3. Dokumen 
perencanaan 

4 Direktur dan Wakil Direktur II 
memastikan terdapat unit dan 
sumber daya manusia yang 
bertugas memelihara dan 
melakukan perawatan 
bangunan Gedung meliputi 
pembersihan, perapihan, 
pemeriksaan, pengujian, 
perbaikan dan atau penggantian 
bahan atau perlengkapan 
Gedung dan kegiatan sejenis 
lainnya berdasarkan pedoman 

Terdapat unit dan Sumber 
daya manusia yang bertugas 
memelihara dan melakukan 
perawatan gedung 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
II, Ketua Program studi 
 

Surat Perintah 
Pelaksanaan 
Tugas 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 

Pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada 

standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar 



proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, 

serta standar sarana dan prasarana pembelajaran dan 

pembiayaan. Untuk menjamin mutu pengelolaan 

pembelajaraan maka perlu ditetapkan standar pengelolaan 

pembelajaran 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran melalui 

Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar pengelolaan pembelajaran. 

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 

 

a. Direktur menetapkan standar pengelolaan pembelajaran 

merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program 

studi. 

b. Direktur menetapkan standar pengelolaan pembelajaran 

harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen 

dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana 

pembelajaran serta pembiayaan 

c. Direktur menetapkan pelaksana standar pengelolaan 

dilakukan oleh unit pengelola program studi; 

d. Direktur bersama Wakil Direktur 1 menjamin ketua program 

studi menyusun kurikulum dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran lulusan; 

e. Ketua Program studi menjamin seluruh dosen menyusun 

rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang 

diampu sesuai format yang ditentukan; 

f. Direktur bersama Wakil Direktur 1 menjamin ketua program 

studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai 

standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah 

ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran 

lulusan. 

g. Direktur memberikan mandat kepada Wakil Direktur 1 untuk 

menyusun dan melaksanakan kegiatan sistemik dalam 

rangka menciptakan suasana akademik dan budaya mutu 

yang baik. 

h. Direktur mewajibkan satuan penjamin mutu melakukan 

kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran 

i. Direktur mewajibkan Wakil Direktur 1 untuk memastikan 

ketua program studi melaporkan kegiatan pembelajaran 



program studi secara periodik kepada Direktur sebagai 

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan 

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 

j. Direktur menetapkan kebijakan, rencana strategis dan 

operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat di 

akses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan 

serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam 

melaksanakan program studi; 

k. Direktur menetapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 

l. Direktur mewajibkan Wakil Direktur 1 untuk menyampaikan 

laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan 

tinggi. 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar 

pengelolaan pembelajaran antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar sarana dan 

prasarana; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar sarana dan prasarana; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

sarana dan prasarana di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar sarana dan prasarana bagi para ketua 

program studi, dosen dan tenaga kependidikan. 



2) Melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana 

kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat 

struktural bidang akademik, para dosen, staf 

administrasi yang menangangi bidang akademik dan 

para taruna secara periodik; 

3) Merancang program kerja terkait dengan pelaksanaan 

standar sarana dan prasarana mengacu pada isi 

standar sarana dan prasarana yang telah diterapkan 

yang dilakukan; 

4) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan 

dalam rangka untuk mencapai standar sarana dan 

prasarana; 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar sarana dan 

prasarana sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit Mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar 

sarana dan prasarana. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian standar 

sarana dan prasarana sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar sarana dan 

prasarana secara terus-menerus selama kurun waktu 

“Siklus Manajemen SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar sarana dan 

prasarana yang ditetapkan dapat terpenuhi; 



e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar sarana 

dan prasarana sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar sarana dan prasarana; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar sarana dan prasarana. 

7. Indikator a. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran 

merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi. 

b. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran harus 

mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen 

dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

c. Tersedianya dokumen yang menetapkan pelaksana 

standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program 

studi; 

d. Tersedia kurikulum kurikulum dalam rangka mencapai 

capaian pembelajaran lulusan; 

e. Tersedianya rencana pembelajaran dalam setiap mata 

kuliah yang diampu sesuai format yang ditentukan; 

f. Tersedianya dokumen penyelenggaraan program 

pembelajaran seperti learning activity, nilai taruna, kontrak 

kuliah, RPS, soal ujian, buku ajar/ modul ajar, berita acara, 

yudisium pada setiap program studi; 

g. Tersedianya dokumen kegiatan sistemik dalam rangka 

menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang 

baik (orasi ilmiah, kuliah umum, seminar); 

h. Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi (laporan 

audit, laporan monev dan pengukuran kepuasan taruna) 



secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan 

mutu proses pembelajaran. 

i. Tersedianya laporan kegiatan pembelajaran secara 

periodik yang disampaikan kepada Direktur sebagai sumber 

data dan informasi dalam pengambilan keputusan 

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 

j. Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis dan 

operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat di 

akses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan 

serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam 

melaksanakan program studi; 

k. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 

l. Terunggahnya LKPS pada pangkalan data pendidikan 

tinggi 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar 

pengelolaan Pembelajaran; 

• Rumusan capaian pembelajaran lulusan; 

• Kurikulum 

• Dokumen TPM (Training Procedure Manual) 

• Pedoman Akademik; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

pengelolaan pembelajaran; 

• Pedoman Akademik; 

• Matriks Kompetensi dosen; 

• Panduan penyusunan jadwal kuliah. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

pengelolaan pembelajaran; 

• Formulir learning activity; 

• Formulir evaluasi materi kuliah dosen; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 



• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

pengelolaan pembelajaran; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

pengelolaan pembelajaran; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

• LAKIP 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 



 

TABEL INDIKATOR 

NO Isi Standar Indikator Target 
Waktu 

Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar 
pengelolaan pembelajaran merupakan 
kriteria minimal tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan kegiatan pembelajaran pada 
tingkat program studi. 

Tersedianya standar 
pengelolaan pembelajaran 
merupakan kriteria minimal 
tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan kegiatan 
pembelajaran pada tingkat 
program studi. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 
 

Standar Pengelolaan 
pembelajaran 

2 Direktur menetapkan standar 
pengelolaan pembelajaran harus 
mengacu pada standar kompetensi 
lulusan, standar isi pembelajaran, 
standar proses pembelajaran, standar 
dosen dan tenaga kependidikan serta 
sarana dan prasarana pembelajaran 
serta pembiayaan 

Tersedianya standar 
pengelolaan pembelajaran harus 
mengacu pada standar 
kompetensi lulusan, standar isi 
pembelajaran, standar proses 
pembelajaran, standar dosen 
dan tenaga kependidikan serta 
sarana dan prasarana 
pembelajaran. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 
 

Standar Pengelolaan 
pembelajaran 

3 Direktur menetapkan pelaksana standar 
pengelolaan dilakukan oleh unit 
pengelola program studi; 

Tersedianya dokumen yang 
menetapkan pelaksana standar 
pengelolaan dilakukan oleh unit 
pengelola program studi; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 
 

Standar Pengelolaan 
pembelajaran 

4 Direktur bersama Wakil Direktur 1 
menjamin ketua program studi 
menyusun kurikulum dalam rangka 
mencapai capaian pembelajaran 
lulusan; 

Tersedia kurikulum dalam 
rangka mencapai capaian 
pembelajaran lulusan; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

Dokumen kurikulum  
 

5 Ketua Program studi menjamin seluruh 
dosen menyusun rencana pembelajaran 
dalam setiap mata kuliah yang diampu 
sesuai format yang ditentukan; 

Tersedianya rencana 
pembelajaran dalam setiap mata 
kuliah yang diampu sesuai 
format yang ditentukan; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

RPS  



6 Direktur bersama Wakil Direktur 1 
menjamin ketua program studi 
menyelenggarakan program 
pembelajaran sesuai standar isi, standar 
proses, standar penilaian yang telah 
ditetapkan dalam rangka mencapai 
capaian pembelajaran lulusan. 

Tersedianya dokumen 
penyelenggaraan program 
pembelajaran seperti learning 
activity, nilai taruna, kontrak 
kuliah, RPS, soal ujian, buku 
ajar/ modul ajar, berita acara, 
yudisium pada setiap program 
studi; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, 
Dosen 

1. Learning activity 
2. Kartu hasil studi 
3. Berita acara 
4. Soal ujian 
5. Modul/bahan ajar 

  

7 Direktur memberikan mandat kepada 
Wakil Direktur 1 untuk menyusun dan 
melaksanakan kegiatan sistemik dalam 
rangka menciptakan suasana akademik 
dan budaya mutu yang baik. 

Tersedianya dokumen kegiatan 
sistemik dalam rangka 
menciptakan suasana akademik 
dan budaya mutu yang baik 
(orasi ilmiah, kuliah umum, 
seminar); 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  

1. Jadwal Kuliah Umum 
2. Jadwal Seminar 

8 Direktur mewajibkan satuan penjamin 
mutu melakukan kegiatan pemantauan 
dan evaluasi secara periodik dalam 
rangka menjaga dan meningkatkan mutu 
proses pembelajaran 

Tersedianya dokumen 
pemantauan dan evaluasi 
(laporan audit, laporan monev 
dan pengukuran kepuasan 
taruna) secara periodik dalam 
rangka menjaga dan 
meningkatkan mutu proses 
pembelajaran. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi, SPM 

Laporan Monitoring dan 
evaluasi 

9 Direktur mewajibkan Wakil Direktur 1 
untuk memastikan ketua program studi 
melaporkan kegiatan pembelajaran 
program studi secara periodik kepada 
Direktur sebagai sumber data dan 
informasi dalam pengambilan keputusan 
perbaikan dan pengembangan mutu 
pembelajaran. 

Tersedianya laporan kegiatan 
pembelajaran secara periodik 
yang disampaikan kepada 
Direktur sebagai sumber data 
dan informasi dalam 
pengambilan keputusan 
perbaikan dan pengembangan 
mutu pembelajaran. 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 

Laporan kinerja  

10 Direktur menetapkan kebijakan, rencana 
strategis dan operasional terkait dengan 
pembelajaran yang dapat di akses oleh 
sivitas akademika dan pemangku 
kepentingan serta dapat dijadikan 

Tersedianya dokumen 
kebijakan, rencana strategis dan 
operasional terkait dengan 
pembelajaran yang dapat di 
akses oleh sivitas akademika 
dan pemangku kepentingan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 

Renstra 



pedoman bagi program studi dalam 
melaksanakan program studi; 

serta dapat dijadikan pedoman 
bagi program studi dalam 
melaksanakan program studi; 

11 Direktur menetapkan panduan 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengawasan, penjaminan mutu dan 
pengembangan kegiatan pembelajaran 
dan dosen; 

panduan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, 
pengawasan, penjaminan mutu 
dan pengembangan kegiatan 
pembelajaran dan dosen; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 

1. Pedoman Akademik 
2. Pedoman SPMI 

3. Renstra 

12 Direktur mewajibkan Wakil Direktur 1 
untuk menyampaikan laporan kinerja 
program studi dalam menyelenggarakan 
program pembelajaran melalui 
pangkalan data pendidikan tinggi. 

Terunggahnya LKPS pada 
pangkalan data pendidikan 
tinggi 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi 

1. Laporan kinerja 
program studi 

2. Laporan evaluasi diri 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 



 

 

2. Rasional 

 

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur 

pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi 

kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh 

kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan 

pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan 

pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat serta menunjang kegiatan 

taruna, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar 

seluruh kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan 

baik diperlukan tolok ukur atau standar pendanaan dan 

pembiayaan pembelajaran. 

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan substansi 

standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran pada setiap 

perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan 

pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya 

operasional dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal 

tersebut di atas maka API Banyuwangi menetapkan standar 

pendanaan dan pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi 

pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dalam perannya sebagai 

kuasa pengguna anggaran 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 



 

 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana melalui Audit 

Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksaan standar sarana dan prasarana; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar sarana dan prasarana. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan 

biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan; 

b. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan 

tinggi untuk pengadaaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di 

pendidikan tinggi; 

c. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 

yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan; 

d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi 

merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang 

ditetapkan per taruna per tahun. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

a. Direktur berkewajiban memastikan API Banyuwangi 

mempunyai kriteria minimal tentang komponen dan besaran 



 

 

 biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran; 

b. Direktur berkewajiban membuat anggaran yang terdiri atas 

biaya investasi dan biaya operasional; 

c. Direktur berkewajiban membuat anggaran biaya investasi 

untuk pengadaan sarana dan prasarana; 

d. Direktur berkewajiban membuat anggaran pemberian 

beasiswa untuk pengembangan dosen dan tenaga 

kependidikan: 

e. Direktur berkewajiban menetapkan biaya operasional taruna 

per tahun; 

f. Direktur bersama Wakil Direktur II berkewajiban memastikan 

API Banyuwangi memiliki sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sampai pada satuan 

program studi 

g. Direktur bersama Wakil Direktur II berkewajiban memastikan 

API Banyuwangi melakukan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana 

kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang 

bersangkutan 

h. Direktur bersama Wakil Direktur II berkewajiban memastikan 

API Banyuwangi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian 

satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun 

anggaran 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar 

pembiayaan pembelajaran antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar pembiayaan 

pembelajaran; 



 

 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar pembiayaan pembelajaran; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

pembiayaan pembelajaran di tingkat institusi, program 

studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar 

pembiayaan pembelajaran antara lain; 

1) Menyelenggarakan pelatihan, seminar, secara 

terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan 

muatan standar pembiayaan pembelajaran bagi para 

ketua program studi, dosen dan tenaga kependidikan. 

2) Melakukan sosialisasi standar pembiayaan kepada 

para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural 

bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang 

menangangi bidang akademik dan para taruna secara 

periodik; 

3) Merancang program kerja terkait dengan pelaksanaan 

standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada isi 

standar pembiayaan pembelajaran yang telah 

diterapkan yang dilakukan; 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar 

pembiayaan pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan evaluasi dan monitoring serta audit Mutu 

Internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar 

pembiayaan pembelajaran. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian standar 

pembiayaan pembelajaran sebagai berikut; 



 

 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar pembiayaan 

pembelajarana secara terus-menerus selama kurun 

waktu “Siklus Manajemen SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar sarana dan 

prasarana yang ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar 

pembiayaan pembelajaran sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar pembiayaan pembelajaran; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar pembiayaan pembelajaran. 

7. Indikator a. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang 

memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran 

biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran; 

b. Tersedianya anggaran yang terdiri atas biaya investasi dan 

biaya operasional; 

c. Tersedianya angaran biaya investasi untuk pengadaan 

sarana dan prasarana; 

d. Tersedianya anggaran pemberian beasiswa untuk 

pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam hal 

ini; 

e. Tersedianya biaya operasional taruna per tahun; 



 

 

f. Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan 

pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 

g. Tersedianya analisis biaya operasional pendidikan tinggi 

sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan 

anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; 

h. Tersedianya evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya 

pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Renstra 

b. Rencana Induk Pengembangan 

c. DIPA 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur berkewajiban memastikan API 
Banyuwangi mempunyai kriteria minimal 
tentang komponen dan besaran biaya 
investasi dan biaya operasional yang 
disusun dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran; 

Tersedianya standar pembiayaan 
pembelajaran yang memuat kriteria 
minimal tentang komponen dan 
besaran biaya investasi dan biaya 
operasional yang disusun dalam 
rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
II, Ketua Program studi 
 

1. Dokumen 
RKAKL 

2. Standar 
Pendanaan dan 
pembiayaan 

 

2 Direktur berkewajiban membuat anggaran 
yang terdiri atas biaya investasi dan biaya 
operasional; 

Tersedianya anggaran yang terdiri 
atas biaya investasi dan biaya 
operasional; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
II, Ketua Program studi 
 

1. Dokumen 
RKAKL 

2. Renstra 
3. Dokumen 

usulan program 
studi 

3 Direktur berkewajiban membuat anggaran 
biaya investasi untuk pengadaan sarana dan 
prasarana; 

Tersedianya angaran biaya 
investasi untuk pengadaan sarana 
dan prasarana; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi 
 

1. Dokumen 
RKAKL 

2. Renstra 
3. Dokumen 

usulan 
program studi 

4 Direktur berkewajiban membuat anggaran 
pemberian beasiswa untuk pengembangan 
dosen dan tenaga kependidikan: 

Tersedianya anggaran pemberian 
beasiswa untuk pengembangan 
dosen dan tenaga kependidikan 
dalam hal ini; 

Tahun 
2022/2023 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

1. Dokumen 
RKAKL 

2. Renstra 
Dokumen  

3. usulan 
program studi 

5 Direktur berkewajiban menetapkan biaya 
operasional taruna per tahun; 

Tersedianya biaya operasional 
taruna per tahun; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Dosen 

Dokumen RKAKL 
  

6 Direktur bersama Wakil Direktur II 
berkewajiban memastikan API Banyuwangi 
memiliki sistem pencatatan biaya dan 
melaksanakan pencatatan biaya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

Tersedianya sistem pencatatan 
biaya dan melaksanakan 
pencatatan biaya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
II, Ketua Program 
studi, Dosen 

1. SAKTI 
2. SPAN 

 
  



 

 

undangan sampai pada satuan program 
studi 

undangan sampai pada satuan 
program studi; 

7 Direktur bersama Wakil Direktur II 
berkewajiban memastikan API Banyuwangi 
melakukan analisis biaya operasional 
pendidikan tinggi sebagai bagian dari 
penyusunan rencana kerja dan anggaran 
tahunan perguruan tinggi yang 
bersangkutan 

Tersedianya analisis biaya 
operasional pendidikan tinggi 
sebagai bagian dari penyusunan 
rencana kerja dan anggaran 
tahunan perguruan tinggi yang 
bersangkutan; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
II, Ketua Program 
studi,  

1. Renstra 
2. RKAKL 
3. Dokumen 

Perencanaan 
 

 

8 Direktur bersama Wakil Direktur II 
berkewajiban memastikan API Banyuwangi 
melakukan evaluasi tingkat ketercapaian 
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap 
akhir tahun anggaran 

Tersedianya evaluasi tingkat 
ketercapaian satuan biaya 
pendidikan tinggi pada setiap akhir 
tahun anggaran; 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
II, Ketua Program 
studi,  

1. Renstra 
2. RKAKL 
3. SAKTI 
4. LAKIP 
5. LAPTAH 
6. Laporan Daya 

Serap  
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 



12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh 

pasal 45) 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 46 memberikan amanat antara lain 

a. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa; 

b. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 

c. Hasil penelitian taruna harus mengarah pada terpenuhinya 

capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan 

dan peraturan di perguruan tinggi; 

d. Hasil penelitian yang bersifat rahasia tidak menganggu 

dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau 

nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu penetapan standar hasil 

penelitian 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 



d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 

f. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

g. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar hasil penelitian melalui Audit Mutu 

Internal; 

h. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

hasil penelitian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

standar hasil penelitian; 

i. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar hasil penelitian. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan 

dan teknologi. 

b. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 



3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap; 

5) Indikator pencapaian sasaran. 

c. Publikasi ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil 

penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media 

cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masas 

maupun jurnal ilmiah. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar hasil penelitian harus merujuk 

pada rencana induk Penelitian; 

b. Direktur menetapkan standar hasil penelitian bagi dosen dan 

taruna diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, sains, dan seni yang terintergrasi 

dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional; 

c. Kepala UPPM menetapkan hasil penelitian telah melalui 

kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah 

serta secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik; 

d. Direktur dan wakil direktur 1 memastikan ketua program 

studi memberi petunjuk hasil penelitian taruna diarahkan 

untuk mengembangkan iptek, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, meningkatkan daya saing bangsa dan capaian 

pembelajaran lulusan; 

e. Direktur dan wakil direktur 1 memastikan Kepala UPPM 

menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat 

rahasia, tidak menganggu dan/atau tidak membahayakan 

kepentingan umum atau nasional dengan cara 

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan cara lain yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian 

kepada masyarakat. 



6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

menyusun rencana strategi penelitian (Renstra Penelitian) 

API Banyuwangi dalam jangka waktu 5 tahun; 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan kaidah dan metode penelitian sebagai langkah 

strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di API 

Banyuwangi yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki 

oleh peneliti API Banyuwangi; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

mempublikasikan hasil penelitian dosen baik secara 

nasional maupun internasional; 

d. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah 

penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, 

dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk 

peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa; 

e. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian; 

f. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang 

berkaitan dengan hasil penelitian; 

g. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam 

bidang penelitian; 

h. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang 

diseminasi hasil penelitian; 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi 

pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

7. Indikator a. Tersedianya Rencana Induk Pengembangan; 

b. Tersedianya pedoman penelitian; 

c. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan baik melalui 

jurnal ilmiah lokal, jurnal nasional, prosiding seminar, 

maupun jurnal internasional meningkat setiap tahunnya; 

d. Jumlah taruna yang terlibat dalam penelitian bertambah; 



8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar hasil 

penelitian; 

• Renstra Penelitian; 

• Rencana Kerja penelitian; 

• Roadmap Penelitian; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar hasil 

penelitian 

• Proposal penelitian; 

• Monev penelitian; 

• Laporan penelitian; 

• Rekapitulasi publikasi hasil penelitian; 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

hasil penelitian; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar hasil 

penelitian; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar isi 

penelitian; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 



c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana 

Standar 

Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar hasil 
penelitian harus merujuk pada rencana 
induk Penelitian; 

Tersedianya Rencana Induk 
Pengembangan 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 

Direktur I, Kepala 

Unit PPM, Peneliti 

Rencana Induk 

Penelitian 

2 Direktur menetapkan standar hasil 

penelitian bagi dosen dan taruna 

diarahkan dalam rangka pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, sains, dan 

seni yang terintergrasi dengan kearifan 

lokal untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa di 

tingkat internasional 

Tersedianya pedoman 

penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 

Direktur I, Kepala 

Unit PPM, Peneliti 

Pedoman 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

3 Kepala UPPM menetapkan hasil 

penelitian telah melalui kegiatan yang 

memenuhi kaidah ilmiah dan metode 

ilmiah serta secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan budaya akademik 

Jumlah hasil penelitian yang 

dipublikasikan baik melalui 

jurnal ilmiah lokal, jurnal 

nasional, prosiding seminar, 

maupun jurnal internasional 

meningkat setiap tahunnya 

 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 

Direktur I, Kepala 

Unit PPM, Peneliti 

1. Dokumen 
proposal 

2. Dokumen 
laporan 
kemajuan 

3. Dokumen 
laporan akhir 

4. Luaran penelitian 

4 Direktur dan wakil direktur 1 memastikan 

ketua program studi memberi petunjuk 

hasil penelitian taruna diarahkan untuk 

mengembangkan iptek, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan daya saing bangsa dan 

capaian pembelajaran lulusan 

Jumlah taruna yang terlibat 

dalam penelitian bertambah 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 

Direktur I, Kepala 

Unit PPM, Peneliti 

1. Dokumen 
proposal 

2. Dokumen 
laporan 
kemajuan 

3. Dokumen 
laporan akhir 

4. Luaran penelitian 



5 Direktur dan wakil direktur 1 memastikan 

Kepala UPPM menyebarluaskan hasil 

penelitian yang tidak bersifat rahasia, 

tidak menganggu dan/atau tidak 

membahayakan kepentingan umum atau 

nasional dengan cara diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan dan cara lain 

yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan hasil penelitian kepada 

masyarakat. 

Jumlah hasil penelitian yang 
diseminarkan setiap 
tahunnya meningkat baik 
dan  
Jumlah kekayaan intelektual 
(paten dan hak cipta) yang 
diregistrasikan setiap tahun 

bertambah; 
 

 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 

Direktur I, Kepala 

Unit PPM, Peneliti 

1. Dokumen 
proposal 

2. Dokumen 
laporan 
kemajuan 

3. Dokumen 
laporan akhir 

4. Luaran penelitian 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 



 

 

12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh 

pasal 45) 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 47 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi penelitian; 

b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan 

postulat baru; 

c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada 

luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha dan/atau industri; 

d. Materi pada penelitian dasar dan terapan mencakup materi 

kajian khusus untuk kepentingan nasional; 

e. Materi penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi 

kebutuhan masa mendatang. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu penetapan standar isi 

penelitian 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 



 

 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar isi penelitian melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar isi 

penelitian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar 

isi penelitian; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar isi penelitian 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan 

dan teknologi; 

b. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari: 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap; 

5) Indikator pencapaian sasaran. 

c. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya 

dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan 



 

 

aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak 

merugikan orang lain dalam bentuk apapun; 

d. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh 

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar isi penelitian bagi dosen dan 

taruna yang berisi tentang kedalaman dan keluasan materi 

penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan 

penelitian terapan; 

b. Direktur menetapkan materi penelitian dasar harus 

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan 

atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala 

fenomena kaidah model atau postulat baru; 

c. Direktur menetapkan materi penelitian terapan harus 

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi 

serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan/atau industry; 

d. Direktur menetapkan bahwa materi penelitian mencakup 

materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; 

e. Direktur menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian 

terapan memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan 

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

menyusun rencana strategi penelitian (renstra Penelitian) 

API Banyuwangi dalam jangka waktu 5 tahun; 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan kaidah dan metode penelitian sebagai langkah 

strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di API 



 

 

Banyuwangi yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki 

oleh peneliti API Banyuwangi; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

mempublikasikan hasil penelitian dosen baik secara 

nasional maupun internasional ; 

d. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah 

penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, 

dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk 

peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa; 

e. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian; 

f. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang 

berkaitan dengan hasil penelitian; 

g. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam 

bidang penelitian; 

h. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang 

diseminasi hasil penelitian; 

i. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi 

pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

7. Indikator a. Tersedianya rencana induk penelitian; 

b. Tersedianya roadmap penelitian 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar isi 

penelitian; 

• Renstra penelitian; 

• Rencana induk penelitian 

• Rencana kerja penelitian; 

• Roadmap penelitian. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar isi 

penelitian 

• Proposal penelitian; 



 

 

• Monev penelitian; 

• Laporan penelitian; 

• Rekapitulasi publikasi hasil penelitian. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

isi penelitian; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar isi 

penelitian; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat; 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar isi 

penelitian; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen. 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 



 

 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar  Indikator Target Waktu Pelaksana 
Standar 

Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar isi penelitian 
bagi dosen dan taruna yang berisi tentang 
kedalaman dan keluasan materi penelitian 
yang meliputi materi penelitian dasar dan 
penelitian terapan. 

Tersedianya rencana induk 
penelitian dan Roadmap 
penelitian 
 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

rencana induk 
penelitian dan 
Roadmap 
penelitian 

2 Direktur menetapkan materi penelitian 
dasar harus berorientasi pada luaran 
penelitian yang berupa penjelasan atau 
penemuan untuk mengantisipasi suatu 
gejala fenomena kaidah model atau 
postulat baru. 

Tersedianya rencana induk 
penelitian dan Roadmap 
penelitian 

 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

rencana induk 
penelitian dan 
Roadmap 
penelitian 

3 Direktur menetapkan materi penelitian 
terapan harus berorientasi pada luaran 
penelitian yang berupa inovasi serta 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat 
dunia usaha dan/atau industri. 

Tersedianya rencana induk 
penelitian dan Roadmap 
penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

rencana induk 
penelitian dan 
Roadmap 
penelitian 

4 Direktur menetapkan bahwa materi 
penelitian mencakup materi kajian khusus 
untuk kepentingan nasional. 

Tersedianya rencana induk 
penelitian dan Roadmap 
penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

rencana induk 
penelitian dan 
Roadmap 
penelitian 

5 Direktur menetapkan materi penelitian 
dasar dan penelitian terapan memuat 
prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan 
mengantisipasi kebutuhan masa 
mendatang. 

Tersedianya rencana induk 
penelitian dan Roadmap 
penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

rencana induk 
penelitian dan 
Roadmap 
penelitian 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi melalui pasal 48 memberikan amanat antara 

lain: 

a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, 



pelaksanaan dan pelaporan yang memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi 

keilmuan dan budaya akademik; 

b. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan; 

c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh taruna dalam 

rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan 

tinggi. 

Maka diperlukan standar proses penelitian. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar proses penelitian melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

proses penelitian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

standar proses penelitian; 



h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar proses penelitian. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan 

dan teknologi; 

b. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap; 

5) Indikator pencapaian sasaran. 

c. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya 

dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan 

aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak 

merugikan orang lain dalam bentuk apapun; 

d. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh 

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar proses penelitian bagi dosen 

dan taruna yang berisi tentang kegiatan yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan; 

b. Direktur menetapkan kegiatan penelitian yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik; 



c. Direktur menetapkan kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat dan lingkungan; 

d. Direktur menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan 

taruna dalam rangka melaksanakan laporan akhir telah 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan 

peraturan dan pedoman di API Banyuwangi. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

mengirimkan informasi kepada ketua program studi 

berkaitan dengan kegiatan penelitian pada tahun anggaran 

yang berlaku; 

b. Dosen yang akan melakukan kegiatan penelitian 

mengajukan proposal penelitian ke UPPM sesuai dengan 

skim yang sudah ditentukan; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

melakukan desk evaluasi dilanjutkan dengan menentukan 

reviewer untuk mereviu proposal yang diterima sampai 

tanggal yang telah ditentukan; 

d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

mengumumkan hasil reviu proposal yang lolos, kemudian 

diserahkan kembali ke pengusul untuk disempurnakan dan 

menerima hasil perbaikannya sesuai dengan tanggal yang 

sudah ditetapkan; 

e. Direktur menerbitkan surat perjanjian pelaksanaan 

pekerjaan (kontrak) antara direktur dan ketua pelaksana 

kegiatan penelitian untuk pelaksanaan kegiatan penelitian; 

f. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan 

proposal penelitian yang telah disetujui; 

g. UPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian dan 

melakukan penilaian draf laporan penelitian; 

h. UPPM menetapkan reviewer untuk mereviu laporan 

penelitian sesuai dengan panduan; 



i. UPPM meneriman hasil reviu laporan untuk diserahkan 

kepada peneliti untuk disempurnakan; 

j. Dosen memperbaiki konsep laporan penelitian yang telah 

direviu kemudian memperbanyak laporan sesuai dengan 

kebutuhan; 

k. UPPM menerima laporan, artikel dan luaran yang dijanjikan 

serta menerbitkan surat keterangan penyelesaian kegiatan 

penelitian untuk peneliti. 

7. Indikator a. Terdapat bukti sahih penyampaian informasi rencana 

kegiatan penelitian (pengumuman jadwal penelitian oleh 

UPPM); 

b. Pedoman Penelitian; 

c. Terlaksanannya desk evaluation proposal penelitian; 

d. Terlaksananya penyediaan dokumen penilaian, daftar hadir 

dan berita acara desk evaluation, seminar proposal, 

monitoring serta evaluasi hasil penelitian; 

e. Terlaksananya pemenuhan luaran (outcome) oleh peneliti. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar proses 

penelitian: 

• Renstra Penelitian; 

• Rencana Kerja penelitian; 

• Roadmap Penelitian. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar proses 

penelitian 

• Proposal penelitian; 

• Monev penelitian 

• Laporan penelitian 

• Rekapitulasi publikasi hasil penelitian; 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

proses penelitian; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 



• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar proses 

penelitian ; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar proses 

penelitian; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 



 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu  Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar proses 
penelitian bagi dosen dan taruna yang 
berisi tentang kegiatan yang terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan; 
 

Terdapat bukti sahih penyampaian 
informasi rencana kegiatan penelitian 
(pengumuman jadwal penelitian oleh 
UPPM); 
 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

1. Nota dinas  
2. Pengumuman 

rencana kegiatan 
penelitian 

3. Dokumentasi 

sosialiasasi 

2 Direktur menetapkan kegiatan penelitian 

yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan otonomi 

keilmuan dan budaya akademik 

Pedoman Penelitian Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 

Direktur I, Kepala 

Unit PPM, Peneliti 

Pedoman 

penelitian 

 

3 Direktur menetapkan kegiatan penelitian 
harus mempertimbangkan standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta keamanan peneliti, 
masyarakat dan lingkungan; 

1. Terlaksanannya desk evaluation 
proposal penelitian; 

2. Terlaksananya penyediaan dokumen 
penilaian, daftar hadir dan berita 
acara desk evaluation, seminar 
proposal, monitoring serta evaluasi 
hasil penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 

Direktur I, Kepala 

Unit PPM, Peneliti 

1. Proposal 
penelitian 

2. SK Reviewer 

3. Daftar hadir 

4 Direktur menetapkan kegiatan penelitian 
yang dilakukan taruna dalam rangka 
melaksanakan laporan akhir telah 
memenuhi capaian pembelajaran lulusan 
dan ketentuan peraturan dan pedoman di 
API Banyuwangi 

Terlaksananya pemenuhan luaran 
(outcome) oleh peneliti 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti, 
Ketua Program Studi 

1. Proposal 
penelitian 

2. SK Reviewer 
3. Daftar hadir 

4. Laporan Monev 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang dan 

personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi pasal 49 memberikan amanat antara lain: 

a. standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian serta 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi 



dan standar proses penelitian yang dilakukan secara 

terintegrasi minimal memenuhi unsur, edukatif, objektif, 

akuntabel dan transparan; 

b. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrument yang releva, akuntabel dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan 

taruna dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur. 

Berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi sehingga 

perlu ditetapkan standar penilaian penelitian. 

3. Pihak Yang Bertanggung 

Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar penilaian penelitian melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

penilaian penelitian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

proses penilaian penelitian; 



h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar penilaian penelitian 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian; 

b. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti; 

c. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus 

meningkatkan mutu penelitiannya; 

d. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas; 

e. Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh 

peneliti; 

f. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar penilaian penelitian yang 

merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian ; 

b. Direktur menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian 

dilakukan secara terintegrasi dan telah memenuhi unsur 

edukatif, obyektif, akuntanbel, dan transparan; 

c. Direktur menjamin penilaian proses dan hasil penelitian 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi 

dan standar proses penelitian; 

d. Direktur menjamin bahwa penilaian penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 

akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; 

e. Direktur memberikan mandat kepada Kepala UPPM untuk 

melaksanakan penilaian kegiatan penelitian mulai dari 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 

laporan penelitian; 



f. Direktur menetapkan peraturan tentang penilaian penelitian 

yang dilaksanakan oleh taruna dalam rangka penyusunan 

laporan akhir; 

g. Direktur memberikan mandat kepada ketua program studi 

untuk melaksanakan penilaian penelitian yang dilaksanakan 

oleh  taruna dalam rangka penyusunan laporan akhir; 

6. Strategi 

 

a. Kepala UPPM membentuk tim monitoring dan evaluasi 

(monev), reviewer, desk evaluation, untuk kegiatan penilaian 

penelitian di API Banyuwangi; 

b. Kepala UPPM melaksanakan penilaian proses kegiatan 

penelitian yang meliputi desk evaluation, kelayakan proposal, 

monitoring dan evaluasi, seminar hasil, oleh tim desk 

evaluation dan reviewer; 

c. Kepala UPPM mewujudkan unsur penilaian yang: edukatif, 

objektif, akuntabel, dan transparan dalam penelitian di API 

Banyuwangi, yaitu dengan melaksanakan sistem monev 

internal, yang menekankan pada aspek output dan kinerja; 

d. Kepala UPPM mempercayakan Aspek penilaian input, proses 

dan output pada mekanisme penjaminan mutu internal yang 

dilakukan oleh satuan penjamin mutu; 

e. Kepala UPPM menjamin, bahwa: 

1) Proposal penelitian yang diajukan memuat perencanaan 

anggaran/ dana sesuai dengan standar biaya umum (SBU) 

tahun berjalan; 

2) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan isi proposal yakni 

kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian, kesesuaian 

anggaran/dana pelaksanaan penelitian dan target luaran; 

3) Ada checklist penilaian kesesuaian dan ada tindakan 

koreksi dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian. 

f. Kepala UPPM menjamin akuntabilitas penelitian sesuai 

dengan luaran yang dijanjikan, dapat berupa: 

1) Paten atau bentuk HaKI yang lain; 

2) Produk masukan kebijakan; dan 



3) Publikasi dalam jumal ilmiah yang bereputasi, baik jurnal 

nasional terakreditasi maupun jurnal ilmiah internasional 

dan/atau dipresentasikan dalam seminar ilmiah 

internasional maupun nasional; 

g. Buku ajar yang memperkaya pembelajaran maupun publikasi 

untuk khalayak luas 

7. Indikator a. Tersedianya pedoman penilaian penelitian; 

b. Tersedianya dukumen tatacara penilaian dan review; 

c. Tersedianya dokumen legalitas pengangkatan reviewer; 

d. Tersedianya dokumen hasil penilaian penelitian; 

e. Tersedianya dokumen legalitas penugasan 

peneliti/kerjasama peneliti; 

f. Tersedianya pedoman penilaian penelitian; 

g. Tersedianya dokumen luaran penelitian. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar penilaian 

penelitian; 

• Renstra Penelitian; 

• Rencana Kerja penelitian; 

• Roadmap penelitian; 

• Pedoman penilaian penelitian; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar penilaian 

penelitian 

• SOP terkait penelitian; 

• Proposal penelitian; 

• Monev penelitian 

• Laporan penelitian 

• Daftar luaran penelitian 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

penilaian penelitian; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 



d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

penilaian penelitian; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar penilaian 

pembelajaran; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu  Pelaksana Standar Dokumen 
1 Direktur menetapkan standar penilaian 

penelitian yang merupakan kriteria 
minimal penilaian terhadap proses dan 
hasil penelitian 

Tersedianya pedoman 
penilaian penelitian 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

Pedoman penilaian penelitian 

2 Direktur menjamin bahwa penilaian 
proses dan hasil penelitian dilakukan 
secara terintegrasi dan telah 
memenuhi unsur edukatif, obyektif, 
akuntanbel, dan transparan 

Tersedianya dokumen 
tatacara penilaian dan 
review 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

1. Pedoman penilaian 
penelitian 

2. Dokumen tata cara 
penilaian dan reviu 

3. SOP penilaian penelitian 
3 Direktur menjamin penilaian proses 

dan hasil penelitian memperhatikan 
kesesuaian dengan standar hasil, 
standar isi dan standar proses 
penelitian 

Tersedianya dokumen 
legalitas pengangkatan 
reviewer 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

SK Reviewer 

4 Direktur menjamin bahwa penilaian 
penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode dan instrumen 
yang relevan, akuntabel dan dapat 
mewakili ukuran ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian kinerja hasil 
penelitian 

Tersedianya dokumen hasil 
penilaian penelitian 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

Dokumen hasil penilaian 
penelitian 

5 Direktur memberikan mandat kepada 
Kepala UPPM untuk melaksanakan 
penilaian kegiatan penelitian mulai dari 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, evaluasi dan laporan 
penelitian 

Tersedianya dokumen 
legalitas penugasan 
peneliti/kerjasama peneliti 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

1. Kontrak penelitian 

2. Dokumen kerjasama 

6 Direktur menetapkan peraturan 
tentang penilaian penelitian yang 
dilaksanakan oleh taruna dalam 
rangka penyusunan laporan akhir 

Tersedianya pedoman 
penilaian penelitian 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

Pedoman penilaian penelitian 



7 Direktur memberikan mandat kepada 
ketua program studi untuk 
melaksanakan penilaian penelitian 
yang dilaksanakan oleh  taruna dalam 
rangka penyusunan laporan akhir 

Tersedianya dokumen luaran 
penelitian 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur I, Kepala 
Unit PPM, Peneliti 

1. Haki 
2. Hak Paten 
3. Publikasi 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi melalui pasal 50 memberikan amanat antara 

lain; 

a. Standar peneliti minimal memiliki tingkat penguasan 

metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek 



penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifiaksi 

akademik, dan hasil penelitian; 

b. Kemampuan peneliti akan menentukan kewenangan peneliti 

melaksanakan penelitian sesuai pedoman mengenai 

kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya; 

Dalam upaya memenuhi Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 50 

Maka perlu di tetapkan standar peneliti. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar peneliti melalui Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

peneliti berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar 

peneliti; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar peneliti; 



4. Definisi/Istilah 

 

a. Peneliti adalah orang yang melaksanakan kegiatan yang 

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan 

yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 

b. Metodologi Penelitian adalah prosedur atau tata cara 

melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan 

baku yang terukur. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur   menetapkan standar   peneliti yang merupakan 

kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan 

Penelitian; 

b. Direktur menetapkan peneliti wajib memiliki kemampuan 

tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 

dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 

c. Direktur menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan: 

1) Kualifikasi akademik; 

2) Hasil penelitian yang telah dilakukan; dan 

3) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan 

penelitian, yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait. 

d. Ketua Peneliti dan anggota peneliti  terdiri atas dosen tetap, 

tenaga kependidikan. 

e. Direktur menjamin bahwa Kepala UPPM merumus pedoman 

yang terkait dengan peneliti di API Banyuwangi, yaitu: 

1) Peneliti yang dimaksudkan di sini adalah ketua peneliti 

dan peneliti anggota; 

2) Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dapat 

dibantu oleh pembantu peneliti (tenaga pendukung) dan 

taruna. 

6. Strategi 

 

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka 

diperlukan strategi yang harus dijalankan yaitu: 

a. Kepala UPPM merumuskan ruang lingkup penelitian, baik 

penelitian dasar maupun terapan, monodisiplin, multidisiplin 



atau interdisiplin, sepanjang permasalahannya dijabarkan 

dari fokus riset yang dimuat dalam Program Riset API 

Banyuwangi; 

b. Kepala UPPM merumuskan panduan yang terkait dengan 

peneliti di API Banyuwangi, yaitu:  

1) Peneliti yang dimaksudkan di sini adalah ketua peneliti 

dan peneliti anggota; 

2) Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dapat dibantu 

oleh pembantu peneliti (tenaga pendukung); 

3) Ketua peneliti dan anggota peneliti terdiri atas dosen tetap 

atau Tenaga kependidikan fungsional API Banyuwangi 

7. Indikator a. Ketersediaan panduan persyaratan (kriteria) peneliti; 

b. Kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian; 

c. Jumlah rekam jejak penelitian yang diperoleh peneliti, 

berskala nasional dan atau berskala internasional; 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar peneliti; 

• Renstra penelitian; 

• Rencana kerja penelitian; 

• Roadmap penelitian; 

• Pedoman persyaratan peneliti; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar peneliti. 

• Data dosen; 

• Data tenaga kependidikan; 

• Data taruna; 

• Laporan penelitian. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

peneliti; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar peneliti; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 



• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar peneliti; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana 
Standar 

Dokumen 

1 Direktur   menetapkan standar 
peneliti yang merupakan kriteria 
minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan Penelitian 

Ketersediaan panduan 
persyaratan (kriteria) peneliti 
 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM 

1. Rencana 
Induk 
Penelitian 

2. Roadmap 
Penelitian 

3. Pedoman 
Penelitian 

 

2 Direktur menetapkan peneliti wajib 
memiliki kemampuan tingkat 
penguasaan metodologi penelitian 
yang sesuai dengan bidang 
keilmuan, objek penelitian serta 
tingkat kerumitan dan tingkat 
kedalaman penelitian 

Kesesuaian bidang keilmuan 
peneliti dengan tema penelitian 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Rencana 
Induk 
Penelitian 

2. Roadmap 
Penelitian 

3. Pedoman 
Penelitian 

 

3 Direktur menetapkan kemampuan 
peneliti berdasarkan: 

• Kualifikasi akademik; 

• Hasil penelitian yang telah 
dilakukan; dan 

• Pedoman mengenai 
kewenangan melaksanakan 
penelitian, yang ditetapkan oleh 
direktur jenderal terkait 

Jumlah rekam jejak penelitian 
yang diperoleh peneliti, 
berskala nasional dan atau 
berskala internasional 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM 

1. Dokumen 
peneliti 

2. Pedoman 
kewenangan 
melaksanakan 
penelitian 

3. Hasil 
Publikasi 

4 Ketua Peneliti dan anggota peneliti  
terdiri atas dosen tetap, tenaga 
kependidikan 

Ketersediaan panduan 
persyaratan (kriteria) peneliti 
 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Rencana 
Induk 
Penelitian 

2. Roadmap 
Penelitian 



3. Pedoman 
Penelitian 

4. Sk Penelitian 
 

5 Direktur menjamin bahwa Kepala 
UPPM merumus pedoman yang 
terkait dengan peneliti di API 
Banyuwangi, yaitu: 

• Peneliti yang dimaksudkan di 
sini adalah ketua peneliti dan 
peneliti anggota; 

• Peneliti dalam melaksanakan 
penelitiannya dapat dibantu oleh 
pembantu peneliti (tenaga 
pendukung) dan taruna. 

Kesesuaian bidang keilmuan 
peneliti dengan tema penelitian 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Rencana 

Induk 

Penelitian 

2. Roadmap 

Penelitian 

3. Pedoman 

Penelitian 

4. Sk Penelitian 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi melalui pasal 50 memberikan amanat antara 

lain; 



a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria 

minimal untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 

penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; 

b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang 

merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:  

1) Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan 

bidang ilmu Program Studi; 

2) Proses pembelajaran; dan 

3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 

Dalam upaya memenuhi Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 50 

Maka perlu di tetapkan standar sarana dan prasarana 

penelitian. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian 

melalui Audit Mutu Internal; 



g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana penelitian berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar sarana dan prasarana 

penelitian. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria 

minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil penelitian. 

b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan 

dan teknologi 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar  sarana dan prasarana 

penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi 

dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian; 

b. Direktur menetapkan sarana dan prasarana penelitian 

merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk 

1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan 

bidang ilmu program studi; 

2) Proses pembelajaran; dan  

3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Direktur menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian 

memenuhi standar mutu, memenuhi keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan. 



6. Strategi 

 

a. Kepala UPPM mengusulkan sarana prasarana iptek di API 

Banyuwangi, antara lain; alat, peralatan, ruang, dan sarana 

atau prasarana lain, termasuk kegiatan pelatihan dan focus 

group discussion, yang menunjang pelaksanaaan penelitian 

di API Banyuwangi; 

b. Kepala UPPM berkoordinasi dengan program studi untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan desentralisasi penelitian. 

7. Indikator a. Ketersediaan Ruang Kepala UPPM; 

b. Ketersediaan Ruang Administrasi UPPM; 

c. Ketersediaan Ruang Penyimpanan Arsip; 

d. Ketersediaan Ruang Pertemuan; 

e. Ketersediaan Ruang Seminar Penelitian; 

f. Ketersediaan Website UPPM; 

g. Ketersediaan jaringan internet untuk akses ke penyedia 

publikasi karya ilmiah dan publikasi online; 

h. Ketersediaan Ruang Kegiatan pelatihan terkait penelitian 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar sarana 

dan prasarana penelitian; 

• Renstra Penelitian; 

• Rencana Kerja penelitian; 

• Roadmap Penelitian; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar sarana 

dan prasarana penelitian 

• Data sarana dan prasarana penelitian 

• Data peneliti 

• Laporan penelitian 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana penelitian; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 



d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar sarana 

dan prasarana penelitian; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan sarana dan 

prasarana penelitian; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar  sarana dan 
prasarana penelitian yang merupakan 
kriteria minimal sarana dan prasarana 
yang diperlukan untuk menunjang 
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam 
rangka memenuhi hasil penelitian. 

• Ketersediaan Ruang 
Kepala UPPM; 

• Ketersediaan Ruang 
Administrasi UPPM; 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala Unit 
PPM. Peneliti 

1. Daftar sarana 

dan prasarana 

2. Daftar BMN 

 

2 Direktur menetapkan sarana dan 
prasarana penelitian merupakan fasilitas 
perguruan tinggi yang digunakan untuk; 

• Memfasilitasi penelitian paling sedikit 
terkait dengan bidang ilmu program 
studi; 

• Proses pembelajaran; dan  

• Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

• Ketersediaan Ruang 
Penyimpanan Arsip; 

• Ketersediaan Ruang 
Pertemuan; 

• Ketersediaan Ruang 
Seminar Penelitian; 

 
 

Tahun 2023/2024 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala Unit 
PPM. Peneliti 

1. Daftar sarana 
dan prasarana 

2. Daftar BMN 

3 Direktur menjamin bahwa sarana dan 
prasarana penelitian memenuhi standar 
mutu, memenuhi keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 
peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

• Ketersediaan Website 
UPPM; 

• Ketersediaan jaringan 
internet untuk akses ke 
penyedia publikasi 
karya ilmiah dan 
publikasi online; 

• Ketersediaan Ruang 
Kegiatan pelatihan 
terkait penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala Unit 
PPM. Peneliti 

1. Rencana Induk 

Penelitian 

2. Roadmap 

Penelitian 

3. Pedoman 

Penelitian 

4. Sk Penelitian 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Penelitian adalah salah satu dari Tridharma yang dilaksanakan 

oleh API Banyuwangi. Penelitian di API Banyuwangi bertujuan: 

1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian 

kepada masyarakat; 



2) Membangun sumber daya manusia yang kreatif dan 

inovatif serta mengembangkan budaya akademik; 

3) Mengembangkan keunggulan spesifik API Banyuwangi 

berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. 

4) Menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan 

bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta 

kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 

5) Meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian. 

Dalam mengendalikan mutu penelitian perlu dilakukan 

pengelolaan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 

kegiatan penelitian. Pengelolaan yang dilakukan didasarkan 

pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar 

proses penelitian, standar penilaian, standar sarana dan 

prasarana penelitian serta standar pendanaan dan 

pembiayaan. 

API Banyuwangi harus melakukan pengelolaan dan 

memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap 

dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta 

dapat mempublikasikan untuk kepentingan masyarakat. 

Untuk menghasilkan penelitian yang bermutu perlu ditetapkan 

suatu standar pengelolaan penelitian  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 



e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar pengelolaan penelitian melalui Audit 

Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

pengelolaan penelitian berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar pengelolaan penelitian; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar pengelolaan penelitian. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 

penelitian; 

b. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencpai tujuan penelitian; 

c. Lembaga pengelola penelitian adalah lembaga penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat atau kelembagaan sejenis 

lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan penelitian; 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan rencana strategis penelitian atas usulan 

kepala UPPM; 

b. Direktur menetapkan UPPM sebagai unit kerja yang bertugas 

untuk mengelola Penelitian; 

c. Direktur menjamin kepala UPPM telah: 

• Menyusun dan mengembangkan rencana program 

penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian API 

Banyuwangi; 



• Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, 

dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 

• Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 

• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian; 

• Melakukan diseminasi hasil penelitian; 

• Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan kekayaan intelektual (KI); 

• Memberikan penghargaan kepada peneliti yang 

berprestasi. 

d. Direktur menjamin bahwa kepala UPPM telah: 

• Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan 

bagian dari rencana strategis API Banyuwangi; 

• Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah; penemuan baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi; jumlah dan mutu bahan ajar; 

• Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah;penemuan baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan 

ajar; 

• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga 

atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program 

penelitian; 

• Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar 

proses penelitian; 

• Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada 

lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 



• Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 

dan 

• Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian 

paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 

6. Strategi 

 

a. Direktur API Banyuwangi menetapkan kepala UPPM yang 

mengelola kegiatan penelitian di API Banyuwangi; 

b. Kepala UPPM merumuskan cakupan judul/tema penelitian 

dapat dan tidak dapat didanai DIPA API Banyuwangi. 

7. Indikator a. Ketersediaan RENSTRA UPPM; 

b. Ketersediaan pedoman penelitian; 

c. Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian yang 

memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, 

dan tepat waktu); 

d. SOP dan Formulir penelitian. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar 

pengelolaan penelitian: 

• Renstra Penelitian; 

• Rencana Kerja penelitian; 

• Roadmap Penelitian; 

• Struktur Unit Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat; 

• Tugas pokok dan fungsi UPPM. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

pengelolaan penelitian 

• Jadwal penelitian; 

• Proposal penelitian; 

• Laporan penelitian; 

• Laporan monev penelitian; 

• Daftar luaran penelitian. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

pengelolaan penelitian; 



• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

pengelolaan penelitian; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

pengelolaan penelitian; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksanaan 
Standar  

Dokumen 

1 Direktur menetapkan rencana 
strategis penelitian atas usulan kepala 
UPPM. 

Ketersediaan RENSTRA 
UPPM. 
 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 

2 Direktur menetapkan UPPM sebagai 
unit kerja yang bertugas untuk 
mengelola Penelitian. 
 

Struktur organisasi UPPM 
dan Tupoksi 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. PM 96 Tahun 2021 
2. Surat Keputusan 

Direktur 

3 Direktur menjamin kepala UPPM 
telah; 
a. Menyusun dan mengembangkan 

rencana program penelitian sesuai 
dengan rencana strategis 
penelitian API Banyuwangi; 

b. Menyusun dan mengembangkan 
peraturan, panduan, dan sistem 
penjaminan mutu internal 
penelitian; 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian; 

d. Melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan penelitian; 

e. Melakukan diseminasi hasil 
penelitian; 

f. Memfasilitasi peningkatan 
kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian, 
penulisan artikel ilmiah, dan 
perolehan kekayaan intelektual 
(KI); 

• Ketersediaan dokumen 
laporan kegiatan penelitian 
yang memenuhi 5 aspek 
(komprehensif, rinci, relevan, 
mutakhir, dan tepat waktu); 

• Ketersediaan Sop penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 
2. Renja UPPM 
3. Pedoman Penelitian 
4. Roadmap Penelitian 
5. Rencana 

Pengembangan 
Penelitian 

6. PM 96 Tahun 2021 
7. Surat Keputusan 

Direktur 
8. Laporan Monev 
9. SOP Penelitian 
10. Formulir Penelitian 



g. Memberikan penghargaan kepada 
peneliti yang berprestasi. 

 

4 Direktur menjamin bahwa kepala 
UPPM telah: 
a. Memiliki rencana strategis 

penelitian yang merupakan bagian 
dari rencana strategis API 
Banyuwangi; 

b. Menyusun kriteria dan prosedur 
penilaian penelitian paling sedikit 
menyangkut aspek peningkatan 
jumlah publikasi ilmiah; penemuan 
baru di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi; jumlah dan mutu 
bahan ajar; 

c. Menyusun kriteria dan prosedur 
penilaian penelitian paling sedikit 
menyangkut aspek peningkatan 
jumlah publikasi ilmiah;penemuan 
baru di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi, dan jumlah dan 
mutu bahan ajar; 

d. Melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap lembaga atau 
fungsi penelitian dalam 
melaksanakan program penelitian; 

e. Memiliki panduan tentang kriteria 
peneliti dengan mengacu pada 
standar hasil, standar isi, dan 
standar proses penelitian; 

f. Mendayagunakan sarana dan 
prasarana penelitian pada 
lembaga lain melalui program kerja 
sama penelitian; 

• Ketersediaan Pedoman 
Penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 
2. Renja UPPM 
3. Pedoman Penelitian 
4. Roadmap Penelitian 
5. Rencana 

Pengembangan 
Penelitian 

6. PM 96 Tahun 2021 
7. Surat Keputusan 

Direktur 
8. Laporan Monev 



g. Melakukan analisis kebutuhan 
yang menyangkut jumlah, jenis, 
dan spesifikasi sarana dan 
prasarana penelitian; dan 

h. Menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi penelitian 
dalam menyelenggarakan program 
penelitian paling sedikit melalui 
pangkalan data pendidikan tinggi. 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-undang No. 12 

Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 

45): 



 

 

a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan 

kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib 

menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran 

penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian 

dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan 

lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana 

dari masyarakat. PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 bagian 

Kesembilan pasal 54 (ayat 1-5) sampai pasal 55 (ayat 1-2) 

b. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan 

agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.  

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan penelitian, 

maka perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan 

Penelitian. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

penelitian; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu penelitian; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

penelitian; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu penelitian; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

penelitian; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

melalui Audit Mutu Internal; 



 

 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan 

penelitian; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu 

pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi 

kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan 

didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional 

maupun internasional, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan 

penelitian; 

b. Direktur menjamin ketersediaan dana internal untuk 

penelitian; 

c. Direktur menetapkan UPPM mengelola sumber dana dan 

mekanisme pembiayaaan penelitian, yang berasal dari 

kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

instansi/lembaga lain di dalam/luar negeri yang relevan; 

d. Direktur menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan Penelitian; 

e. Direktur menjamin ketersediaan dana pengelolaan penelitian; 

f. Direktur menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk 

membiayai: 

• Perencanaan penelitian; 

• Pelaksanaan penelitian; 



 

 

• Pengendalian penelitian; 

• Pemantauan dan evaluasi penelitian; 

• Pelaporan hasil penelitian; dan 

• Diseminasi hasil penelitian. 

g. Direktur menjamin dana pengelolaan penelitian digunakan 

untuk: 

• Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan 

diseminasi hasil penelitian; 

• Peningkatan kapasitas peneliti; dan 

• Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual 

(KI). 

6. Strategi 

 

a. Kepala UPPM mensosialisasikan dan menginformasikan 

yang berkaitan dengan pendanaan penelitian melalui surat 

resmi ke semua sivitas akademika; 

b. Peneliti dari sivitas akademika API Banyuwangi mengikuti 

pedoman pendanaan penelitian tersebut; 

c. Peneliti dari sivitas akademika API Banyuwangi membuat 

usulan penelitian dengan berpedoman pada panduan 

pendanaan penelitian. 

7. Indikator a. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun; 

b. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana 

perguruan tinggi; 

c. Tupoksi unit PPM; 

d. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

e. Tersedianya dana insentif publikasi ilmiah atau insentif 

kekayaan intelektual; 

f. Tersedianya kerjasama penelitian. 

g. Tersedianya dana untuk manajemen penelitian. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

• Renstra Penelitian; 

• Rencana Kerja penelitian; 



 

 

• Roadmap Penelitian; 

• RKA-KL 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

• Jadwal penelitian; 

• Proposal penelitian; 

• Laporan penelitian; 

• Laporan monev penelitian; 

• Daftar luaran penelitian. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 



 

 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target waktu Pelaksana 
Standar 

Dokumen 

1 Direktur menetapkan standar pendanaan 
dan pembiayaan penelitian 

Rata-rata dana penelitian 
10.000.000 dosen/tahun; 
 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 
2. RKA-KL 
3. Dokumen 

kerjasama 

2 Direktur menjamin ketersediaan dana 
internal untuk penelitian 

Persentase penggunaan 
dana penelitian terhadap 
total dana perguruan 
tinggi 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 
2. RKA-KL 
3. Dokumen 

kerjasama 

3 Direktur menetapkan UPPM mengelola 
sumber dana dan mekanisme 
pembiayaaan penelitian, yang berasal 
dari kerjasama kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dengan 
instansi/lembaga lain di dalam/luar 
negeri yang relevan 

Tupoksi unit PPM Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1.  Renstra 
UPPM 

2. RKA-KL 
3. Dokumen 

kerjasama 
4. PM 96 tahun 

2021 

4 Direktur menetapkan aturan tentang 
mekanisme pendanaan dan pembiayaan 
Penelitian 

Pedoman penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

5.  Renstra 
UPPM 

6. RKA-KL 
Dokumen 
kerjasama 

5 Direktur menjamin ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 

Tersedianya dana insentif 
publikasi ilmiah atau 
insentif kekayaan 
intelektual 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 
2. RKA-KL 
3. Dokumen 

kerjasama 
4. Laporan 

Kegiatan 

6 Direktur menjamin pendanaan penelitian 
digunakan untuk membiayai: 

• Perencanaan penelitian; 

Tersedianya dana untuk 
manajemen penelitian. 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 
2. RKA-KL 



 

 

• Pelaksanaan penelitian; 

• Pengendalian penelitian; 

• Pemantauan dan evaluasi penelitian; 

• Pelaporan hasil penelitian; dan 

• Diseminasi hasil penelitian. 

3. Dokumen 
kerjasama 

4. Laporan 
Kegiatan 

7 Direktur menjamin dana pengelolaan 
penelitian digunakan untuk: 

• Manajemen penelitian yang terdiri atas 
seleksi proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 

• Peningkatan kapasitas peneliti; dan 

• Insentif publikasi ilmiah atau insentif 
kekayaan intelektual (KI). 

Tersedianya dana untuk 
manajemen penelitian. 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Kepala 
Unit PPM. Peneliti 

1. Renstra UPPM 
2. RKA-KL 
3. Dokumen 

kerjasama 

 



 

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
No.Dokumen : STD.17/SPMI-API BANYUWANGI/03/2022 

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 31 Maret 2022 Halaman  1 dari 9 

 

      

 

 

 

 

 

 

STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Proses 

 
Nama 

 
Jabatan 

 
Tanda Tangan 

Dibuat oleh: Diah Utami Rahayu, S.Psi Kepala         Satuan 
Penjaminan Mutu 

 

Diperiksa oleh: Ridho Rinaldi, SE, MM Wakil Direktur  

Disetujui oleh: Ahmad Mubarok,S.AP.,M.A        Ketua Senat  

Ditetapkan oleh: 
 
 
 
 

 

 

 

Capt Ahmad Hariri, S,T, S,SiT, M.Si Direktur  



1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang - Undang Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bagian ke sepuluh 

pasal 45) 



Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi pasal 57 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam 

menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Hasil pengabdian kepada Masyarakat berupa: 

1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 

dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang 

relevan; 

2) Pemanfaatan teknologi tepat guna; 

3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu penetapan standar hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu pengabdian kepada masyarakat; 

f. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 



sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

g. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat 

melalui Audit Mutu Internal; 

h. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat; 

i. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap; 

5) Indikator pencapaian sasaran. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar hasil Pengabdian kepada 

masyarakat di API Banyuwangi; 

b. Direktur menetapkan arah dan kebijakan Renstra PkM API 

Banyuwangi dalam jangka 5 tahun sesuai dengan kebijakan 

atau peraturan yang berlaku agar dapat menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan 



teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

c. Direktur dan Wakil Direktur menjamin setiap dosen yang 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 

kali pertahun dengan hasil yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 

dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang 

relevan; 

2) Pemanfaatan teknologi tepat guna; 

3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

atau; 

4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

menyusun rencana strategi Pengabdian kepada Masyarakat 

(Renstra Pengabdian kepada Masyarakat) API Banyuwangi 

dalam jangka waktu 5 tahun yang dijadikan dasar kebijakan 

dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan PKM 

Institusi; 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan kaidah dan metode PkM sebagai langkah 

strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan PkM di API 

Banyuwangi yang berorientasi pada: 

1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 

dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang 

relevan; 

2) Pemanfaatan teknologi tepat guna; 

3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

atau; 

4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar. 

 



7. Indikator a. Tersedianya standar pengabdian kepada masyarakat; 

b. Tersedianya rencana strategis PkM (Renstra PkM) di API 

Banyuwangi selama lima (5 tahun); 

c. Jumlah kegiatan PkM tiap dosen minimum 1 kali per tahun 

sesuai dengan kriteria. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Rencana kerja Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

• Proposal Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Monev Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Laporan Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Rekapitulasi publikasi hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 



b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET WAKTU PELAKSANA STANDAR DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan Standar 
Hasil Pengabdian kepada 
Masyarakat di API Banyuwangi 

Tersedianya Standar 
Pengabdian kepada Masyarakat 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Standar hasil 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

2 Direktur menetapkan arah dan 
kebijakan Renstra PKM API 
Banyuwangi dalam jangka 5 
tahun sesuai dengan kebijakan 
atau peraturan yang berlaku 
agar dapat menerapkan, 
mengamalkan, dan 
membudayakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
guna memajukan 
kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa 

Tersedianya Rencana Strategis 
PKM (Renstra PKM) di API 
Banyuwangi selama lima (5 
tahun) 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Renstra PkM 

3 Direktur dan Wakil Direktur 
menjamin setiap dosen yang 
melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat minimal 1 
kali pertahun dengan hasil 
yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 
a. Penyelesaian masalah 

yang dihadapi masyarakat 
dengan memanfaatkan 
keahlian sivitas akademika 
yang relevan; 

b. Pemanfaatan teknologi 
tepat guna; 

Jumlah kegiatan PKM tiap Dosen 
minimum 1 kali per tahun sesuai 
dengan kriteria 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 

Ketua Program studi, 

Kepala Unit Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

masyarakat 

1. Proposal 
Pengabdian 
kepada 
masyarakat 

2. Laporan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 



c. Bahan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi; atau; 

d. Bahan ajar atau modul 
pelatihan untuk pengayaan 
sumber belajar 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh 

pasal 45) 



Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 58 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada 

masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat; 

c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi meliputi; 

1)  Hasil Penelitian yang dapat diterapkan untuk 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 

dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang 

relevan; 

2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

rangka memberdayakan masyarakat; 

3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat; 

4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau 

rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/ atau 

pemerintah; 

5) Kekayaan Intelektual (IK) yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat dunia usaha dan/atau 

industry. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu pengabdian kepada 

masyarakat; 



c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu pengabdian kepada masyarakat; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat 

melalui Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar isi 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar isi pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria 

minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

kegiatan; 

c. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari 



1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap; 

5) Indikator pencapaian sasaran. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar isi Pengabdian kepada 

masyarakat di API Banyuwangi yang mengacu pada standar 

hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b. Direktur dan Wakil Direktur 1 Menjamin Ketua UPPM 

menyusun kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersumber 

dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang meliputi: 

1) Hasil Penelitian yang dapat diterapkan penyelesaian 

masalah yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 

2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

rangka memberdayakan masyarakat; 

3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat; 

4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau 

rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau 

pemerintah; 

5) Kekayaan Intelektual (IK) yang dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat dunia usaha dan/atau industri. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

menyusun rencana strategi Pengabdian kepada Masyarakat 

(Renstra Pengabdian kepada Masyarakat) API Banyuwangi 

dalam jangka waktu 5 tahun yang dijadikan dasar kebijakan 



dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan PKM 

Institusi; 

b. Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

mengarahkan isi materi PkM disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat pengguna antara lain: 

1) Hasil Penelitian dapat dimanfaatkan langsung dan 

dibutuhkan masyarakat pengguna, baik lokal maupun 

secara nasional; 

2) Materi PKM mampu memberdayakan masyarakat di 

sekitar wilayah kampus API Banyuwangi dan masyarakat 

binaan PKM API Banyuwangi; 

3) Produk teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat 

binaan PKM API Banyuwangi; 

4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, 

rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 

Pemerintah; atau  

5) Kekayaan intelektual (KI), khususnya Paten dan Hak 

Cipta. 

7. Indikator a. Keberadaan kelompok PkM 

b. Jumlah PkM yang sesuai dengan kriteria UPPM 

c. Jumlah PkM yang bersumber dari hasil penelitian 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar isi 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar isi 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Jadwal pengabdian kepada masyarakat; 

• Proposal pengabdian kepada masyarakat; 



• Monev pengabdian kepada masyarakat; 

• Laporan pengabdian kepada masyarakat; 

• Luaran pengabdian kepada masyarakat. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

isi Pengabdian kepada Masyarakat: 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar isi 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar isi 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 



g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 



 

 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET WAKTU PELAKSANA STANDAR DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan Standar Isi 
Pengabdian Kepada Masyarakat di 
API Banyuwangi yang mengacu 
pada Standar Hasil Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Keberadaan kelompok 
PKM 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Surat Keputusan Direktur 

2 Direktur dan Wakil Direktur 1 
Menjamin Ketua UPPM menyusun 
kedalaman dan keluasan materi 
Pengabdian Kepada Masyarakat  

Jumlah PKM yang sesuai 
dengan kriteria UPPM 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Proposal PkM 
2. Laporan PkM  

 

3 Direktur dan Wakil Direktur 1 
Menjamin Ketua UPPM menyusun 
kedalaman dan keluasan materi 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
yang dilakukan oleh Dosen 
bersumber dari hasil penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 

Jumlah PKM yang 
bersumber dari hasil 
penelitian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Proposal PkM 
2. Laporan PkM  
 

 

 



 

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
No.Dokumen : STD.19/SPMI-API BANYUWANGI/03/2022 

No. Revisi: 00 Tgl. Terbit: 31 Maret 2022 Halaman  1 dari 9 

 

   

 

 

 

 

 

 

STANDAR PROSES 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proses 

 
Nama 

 
Jabatan 

 
Tanda Tangan 

Dibuat oleh: Diah Utami Rahayu, S.Psi Kepala         Satuan 
Penjaminan Mutu 

 

Diperiksa oleh: Ridho Rinaldi, SE, MM Wakil Direktur  

Disetujui oleh: Ahmad Mubarok,S.AP.,M.A Ketua Senat  

Ditetapkan oleh: 
 
 
 
 

 

 

 

Capt Ahmad Hariri,S,T, S,SiT, M.Si Direktur  



1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh 

pasal 45) 



Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 59 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan kegiatan; 

b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: 

1) Pelayanan kepada masyarakat; 

2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

dengan bidang keahliannya; 

3) Peningkatan kapasitas masyarakat; 

4) Pemberdayaan masyarakat. 

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, 

masyarakat dan lingkungan; 

d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus 

diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu pengabdian kepada masyarakat; 



f. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

g. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat melalui Audit Mutu Internal; 

h. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat; 

i. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah 

kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan kegiatan; 

c. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari: 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap; 

5) Indikator pencapaian sasaran. 



5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Direktur menetapkan dengan kegiatan PkM dapat berupa: 

1) Pelayanan kepada masyarakat; 

2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

dengan bidang keahliannya; 

3) Peningkatan kapasitas masyarakat; 

4) Pemberdayaan masyarakat. 

c. Direktur menetapkan dan menjamin bahwa kegiatan PkM 

telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat 

dan lingkungan; 

d. Direktur dan Wakil Direktur 1 menjamin kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan taruna 

diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan mekanisme kegiatan PkM dan mengkoordinir 

pelaksanaan PkM; 

b. Merumuskan kegiatan PkM di API Banyuwangi secara 

terjadwal/terpogram dalam kurun waktu satu tahun baik yang 

di danai oleh DIPA API Banyuwangi maupun instansi lain; 

c. Merumuskan mekanisme usulan PkM di API Banyuwangi. 

7. Indikator a. Tersedianya standar proses PkM; 

b. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialiasinya; 

c. Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan PkM 

yang mencakup 6 aspek: 

1) Tata cara penilaian dan review; 

2) legalitas pengangkatan reviewer; 

3) hasil penilaian usul PkM; 

4) Legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; 

5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi serta; 

6) Dokumentasi luaran PkM. 

d. Ketersediaan dokumentasi pelaporan PkM; 



e. Ketersediaan monev PkM; 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar proses 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar proses 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Jadwal pengabdian kepada masyarakat; 

• Proposal pengabdian kepada masyarakat; 

• Monev pengabdian kepada masyarakat; 

• Laporan pengabdian kepada masyarakat; 

• Luaran pengabdian kepada masyarakat. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

proses Pengabdian kepada Masyarakat: 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar proses 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar proses 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 



c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET WAKTU PELAKSANA STANDAR DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan Standar 
Proses Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Tersedianya standar proses 
PkM 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan Pengabdian 
kepada masyarakat 

Standar proses penelitian 

2 Direktur menetapkan dengan 
kegiatan PKM dapat berupa: 
a) Pelayanan kepada 

masyarakat; 
b) Penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 
sesuai dengan bidang 
keahliannya; 

c) Peningkatan kapasitas 
masyarakat; 

d) Pemberdayaan masyarakat. 

Ketersediaan pedoman PkM 
dan bukti sosialiasinya; 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Pedoman PkM dan bukti 
sosialiasinya 



3 Direktur menetapkan dan 
menjamin bahwa kegiatan PKM 
telah mempertimbangkan 
standar mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, kenyamanan, 
keamanan pelaksana, 
masyarakat dan lingkungan 

Ketersediaan bukti yang sahih 
tentang pelaksanaan PKM 
yang mencakup 6 aspek: 
a. Tata cara penilaian dan 

review; 
b. Legalitas pengangkatan 

reviewer; 
c. Hasil penilaian usul PKM; 
d. Legalitas penugasan 

pelaksana PKM/kerjasama 
PKM; 

e. Berita acara hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
serta; 

f. Dokumentasi luaran PKM. 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan Pengabdian 
kepada masyarakat 

1. Pedoman PkM 
2. Kontrak PkM 
3. Laporan Monev 
4. Dokumentasi luaran 

PkM 
5. SK Reviewer 
6. Dokumen penilaian 

PkM 

4 Direktur dan Wakil Direktur 1 
menjamin kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat yang 
dilakukan dosen dan taruna 
diselenggarakan secara 
terarah, terukur dan terprogram 

Laporan hasil PkM dan 
Laporan Monev 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Pedoman PkM 
2. Kontrak PkM 
3. Laporan Monev 
4. Dokumentasi luaran 

PkM 
5. SK Reviewer 
6. Dokumen penilaian 

PkM 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh 

pasal 45) 



Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 60 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap 

proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur: 

1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi 

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat; 

2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 

3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami 

oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  

4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur 

dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan 

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar 

proses pengabdian kepada masyarakat; 

d. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada 

masyarakat meliputi: 

1) Tingkat kepuasan masyarakat; 

2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran 

program; 

3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi 

di masyarakat secara berkelanjutan; 

4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta pematangan sivitas akademika 



sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 

e. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, 

akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada 

masyarakat; 

Sehingga diperlukan penetapan standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat. 

3. Pihak Yang Bertanggung 

Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu pengabdian kepada masyarakat; 

f. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

g. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat melalui Audit Mutu Internal; 



h. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab lakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat; 

i. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana 

agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian 

dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 

d. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan 

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat;  

e. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan; 

b. Direktur menjamin kepala UPPM melakukan penilaian PkM 

yang meliputi; 

1) Tingkat kepuasan masyarakat; 

2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran 

program; 



3) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan; 

4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta pematangan sivitas akademika 

sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

5) Mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 

c. Direktur menetapkan dan menjamin bahwa Kepala UPPM 

melakukan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian 

dengan standar hasil, standar isi dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Direktur menetapkan dan menjamin bahwa Kepala UPPM 

melakukan Penilaian pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument 

yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

membentuk tim evaluasi usulan PkM di API Banyuwangi, 

guna mengevaluasi kelayakan proposal PKM yang akan 

didanai; 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

memastikan unsur: edukatif, obyektif, akuntabel, dan 

transparansi dalam PKM di API Banyuwangi telah dijalankan 

dengan efektif, dengan cara melakukan sistem monev 

internal, yang menekankan aspek output dan kinerja. 

Sementara itu, aspek input dan proses dipercayakan pada 

mekanisme penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh 

satuan penjamin mutu; 



c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

memastikan akuntabilitas output dan outcome PKM, dalam 

bentuk: 

1) Publikasi dalam jurnal ilmiah yang reputable, baik jumal 

nasional yang terakreditasi maupun jurnal ilmiah 

internasional dan/atau dipresentasikan dalam seminar 

ilmiah internasional maupun nasional; 

2) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan 

PKM oleh API Banyuwangi;  

3) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran 

program PKM yang dilakukan oleh API Banyuwangi;  

4) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi 

di masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam 

kaitannya dengan produk maupun bimbingan teknis;  

5) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta pematangan sivitas akademika 

sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; dan 

6) Mendukung penyelesaian masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan, baik lokal maupun secara 

nasional. 

7. Indikator a. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialiasinya; 

b. Tersedianya check list penilaian PkM memuat: 

• Kepuasan mitra kegiatan PkM; 

• Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan; 

• Kesesuaian waktu pelaksanaan PkM; 

• Kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan PkM dengan 

proposal; 

• Perencanaan anggaran/ dana yang memadai dan 

berkelanjutan; 



• Tindakan koreksi dan tindak lanjut terhadap 

ketidaksesuaian 

c. Ketersediaan dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola 

PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi 

dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 

1) 1) Komprehensif; 

2) Rinci; 

3) Relevan; 

4) Mutakhir; 

5) Disampaikan tepat waktu; 

d. Keberadaan kelompok PkM; 

e. Tersedianya check list penilaian PkM memuat: 

1) Kepuasan mitra kegiatan PkM; 

2) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan; 

3) Kesesuaian waktu pelaksanaan PkM,; 

4) Kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan PkM dengan 

proposal; 

5) Perencanaan anggaran/ dana yang memadai dan 

berkelanjutan; 

6) Tindakan koreksi dan tindak lanjut terhadap 

ketidaksesuaian; 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar penilaian 

Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

penilaian Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Jadwal pengabdian kepada masyarakat; 

• Proposal pengabdian kepada masyarakat; 

• Monev pengabdian kepada masyarakat; 

• Laporan pengabdian kepada masyarakat; 

• Luaran pengabdian kepada masyarakat. 



c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan.` 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar penilaian 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 



 



 

 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET WAKTU PELAKSANA STANDAR DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan standar 
penilaian pengabdian kepada 
masyarakat yang memenuhi 
unsur edukatif, objektif, 
akuntabel, dan transparan. 

Ketersediaan Pedoman PKM dan 
bukti sosialiasinya 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Pedoman PkM 
2. Standar 

Penilaian PkM 
3. Bukti Sosialisasi 
4. Bukti penilaian 

PkM 

2 Direktur menjamin kepala UPPM 
melakukan penilaian PkM yang 
meliputi; 
a. Tingkat kepuasan masyarakat; 
b. Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan 
pada masyarakat sesuai 
dengan sasaran program; 

c. Pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
masyarakat secara 
berkelanjutan; 

d. Terciptanya pengayaan 
sumber belajar dan/atau 
pembelajaran serta 
pematangan sivitas akademika 
sebagai hasil pengembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

e. Mengatasi masalah sosial dan 
rekomendasi kebijakan yang 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemangku kepentingan 
 

Tersedianya check list penilaian PkM 
memuat: 
a. Kepuasan mitra kegiatan PkM; 
b. Rencana jangka panjang, 

menengah dan tahunan; 
c. Kesesuaian waktu pelaksanaan 

PkM; 
d. Kesesuaian anggaran/dana 

pelaksanaan PkM dengan 
proposal; 

e. Perencanaan anggaran/ dana yang 
memadai dan berkelanjutan; 

f. Tindakan koreksi dan tindak lanjut 
terhadap ketidaksesuaian 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Pedoman PkM 
2. Standar 

Penilaian PkM 
3. Bukti Sosialisasi 
4. Bukti penilaian 

PkM 
5. Laporan survei 

Kepuasan 
kegiatan PkM 

6. Renstra 
7. Jadwal PkM 
8. DIPA 
 



3 Direktur menetapkan dan 
menjamin bahwa Kepala UPPM 
melakukan Penilaian Pengabdian 
Kepada Masyarakat memenuhi 
prinsip penilaian dan 
memperhatikan kesesuaian 
dengan Standar Hasil, Standar Isi 
dan Standar Proses Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
 

Keberadaan kelompok PKM Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Pedoman PkM 
2. Standar 

Penilaian PkM 
3. Bukti penilaian 

PkM 
4. SK Reviewer  

4 Direktur menetapkan dan 
menjamin bahwa Kepala UPPM 
melakukan Penilaian Pengabdian 
Kepada Masyarakat dilakukan 
dengan menggunakan metode 
dan instrument yang relevan, 
akuntabel dan dapat mewakili 
ukuran ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian kinerja 
hasil pengabdian kepada 
masyarakat 

Ketersediaan dokumentasi pelaporan 
PkM oleh pengelola PkM kepada 
pimpinan perguruan tinggi dan 
mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 
aspek sebagai berikut: 
a. Komprehensif; 
b. Rinci; 
c. Relevan; 
d. Mutakhir; 
e. Disampaikan tepat waktu 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Pedoman PkM 
2. Standar 

Penilaian PkM 
3. Bukti penilaian 

PkM 
4. SK Reviewer  
5. Laporan PkM 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang dan 

personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 12 



Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh pasal 

45) 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 61 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana 

untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 

b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki 

penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai 

dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; 

c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Kemampuan pelaksana menentukan kewenangan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

Sehingga diperlukan penetapan standar pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat. 

3. Pihak Yang Bertanggung 

Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu pengabdian kepada masyarakat; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 



f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar pelaksana PkM melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab lakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Pelaksana adalah ketua pelaksana, anggota pelaksana dan 

pembantu pelaksana. 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan 

pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Direktur menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik, hasil 

pengabdian kepada masyarakat dan pedoman mengenai 

kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal penguatan riset dan 

pengembangan; 

c. Direktur menjamin bahwa pelaksana PkM telah memiliki 

penguasaan metodologi penerapan ilmu yang sesuai dengan 

bidang keahlian, jenis kegiatan serta kerumitan dan 

kedalaman sasaran kegiatan. 



6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan persyaratan pelaksana PkM berdasarkan 

kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sebelumnya guna menentukan kewenangan 

untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang 

sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal penguatan 

riset dan pengembangan 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan ketentuan yang terkait dengan pelaksana PkM 

di API Banyuwangi 

7. Indikator a. Ketersediaan bukti ketua pelaksana PkM dari unsur dosen 

telah memiliki NIP atau NIDN dan jabatan fungsional 

b. Ketersediaan bukti pelaksana PkM dari unsur dosen telah 

memiliki legalitas (surat tugas direktur) sebagai pelaksana 

PkM 

c. Ketersediaan bukti pelaksana PkM dari unsur taruna telah 

memiliki surat ijin dan rekomendasi untuk mengikuti kegiatan 

pengabdian kepada masyarakt dari Ketua Program studi 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar pelaksana 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 

• Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

• Jadwal pengabdian kepada masyarakat 

• Proposal pengabdian kepada masyarakat 

• Monev pengabdian kepada masyarakat 

• Laporan pengabdian kepada masyarakat 

• Luaran pengabdian kepada masyarakat 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 



• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET WAKTU PELAKSANA STANDAR DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan Standar 
Pelaksana Pengabdian 
Kepada Masyarakat yang 
merupakan kriteria minimal 
kemampuan pelaksana untuk 
melaksanakan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Ketersediaan bukti Ketua 
Pelaksana PKM dari unsur 
Dosen telah memiliki NIP atau 
NIDN dan jabatan fungsional 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Standar pelaksana  
PkM 

2. Surat Keputusan Direktur 
3. Kontrak Kerja 
4. Daftar Dosen 

2 Direktur menetapkan 
kemampuan Pelaksana 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat berdasarkan 
kualifikasi Akademik, Hasil 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat dan pedoman 
mengenai kewenangan 
melaksanakan Pengabdian 
Kepada Masyarakat yang 
ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan 

Ketersediaan bukti Pelaksana 
PKM dari unsur Dosen telah 
memiliki legalitas (Surat Tugas 
Direktur) sebagai Pelaksana 
PKM 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Standar pelaksana  
PkM 

2. Surat Keputusan Direktur 
3. Kontrak Kerja 
4. Daftar Dosen 

3 Direktur menjamin bahwa 
Pelaksana PKM telah memiliki 
penguasaan metodologi 
penerapan ilmu yang sesuai 
dengan bidang keahlian, jenis 
kegiatan serta kerumitan dan 
kedalaman sasaran kegiatan. 

Ketersediaan bukti Pelaksana 
PKM dari unsur taruna telah 
memiliki surat ijin dan 
rekomendasi untuk mengikuti 
kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat dari Ketua 
Program Studi 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Standar pelaksana  
PkM 

2. Surat Keputusan Direktur 
3. Kontrak Kerja 
4. Daftar Dosen 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang dan 

personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh pasal 

45) 



Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 62 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kriteria minimal tentanng sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi 

hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk; 

1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling 

sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari 

program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area 

sasaran kegiatan; 

2) Proses pembelajaran; 

3) Kegiatan penelitian 

c. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus 

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan dan keamanan. 

Sehingga diperlukan penetapan standar sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pihak Yang Bertanggung 

Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab dalam 

perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 



f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

melalui Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksaan standar sarana dan 

prasarana; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan standar 

hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

b. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap 

5) Indikator pencapaian sasaran 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat. 

b. Direktur menjamin fasilitas API Banyuwangi yang digunakan 

untuk sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

dapat: 

1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling 

sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari 



program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area 

sasaran kegiatan; 

2) Memfasilitasi Proses pembelajaran; 

3) Memfasilitasi Kegiatan penelitian 

c. Direktur menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian di 

API Banyuwangi memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan dan keamanan. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan sarana dan prasarana PkM di API Banyuwangi 

melalui SDM pengadaan yang memiliki kompetensi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan; 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan PkM  

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

memastikan sarana dan prasarana penelitian di API 

Banyuwangi memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan dan keamanan 

7. Indikator a. Tersedianya dokumen Perjanjian kerjasama 

b. Tersedianya ruang kerja UPPM 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar sarana dan 

prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar sarana 

dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Jadwal pengabdian kepada masyarakat; 

• Proposal pengabdian kepada masyarakat; 

• Monev pengabdian kepada masyarakat; 

• Laporan pengabdian kepada masyarakat; 

• Luaran pengabdian kepada masyarakat; 



c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar sarana 

dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar sarana 

dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat isi 

pembelajaran; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 



 

 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET 

WAKTU 

PELAKSANA 

STANDAR 

DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan 
Standar Sarana dan 
Prasarana Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
 

Tersedianya standar 
sarana dan prasarana 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Standar sarana dan prasarana 
Pengabdian kepada masyarakat 

2 Direktur menjamin fasilitas 
API Banyuwangi yang 
digunakan untuk sarana 
dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat 

Tersedianya Daftar 
Sarana dan Prasarana 
PKM 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Standar Sarana dan prasarana 
2. Daftar sarana dan prasarana PkM 
3. Daftar inventaris ruangan 

3 Direktur menjamin bahwa 
sarana dan prasarana 
penelitian di API 
Banyuwangi memenuhi 
standar mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan dan 
keamanan 

Tersedia fasilitas 
pendukung antara lain 
mencakup ruang UPPM, 
ruang perpustkaan, 
layanan internet, layanan 
administrasi, sarana dan 
prasarana lainnya yang 
mudah diakses, aman, 
dan nyaman bagi para 
peneliti 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Standar Sarana dan prasarana 
2. Daftar sarana dan prasarana PkM 
3. Daftar inventaris ruangan 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang dan 

personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh pasal 

45) 



 

 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 63 dan 64 memberikan amanat antara 

lain: 

a. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 

b. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan 

oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas 

untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat; 

c. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat 

adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk 

lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

Perguruan Tinggi; 

d. Kelembagaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat wajib: 

1) Menyusun dan mengembangkan rencana program 

Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana 

strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan 

Tinggi; 

2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat; 

3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat; 

4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

5) Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat; 

6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 

pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 



 

 

7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian 

kepada Masyarakat yang berprestasi; 

8) Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian 

kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 

9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian 

kepada Masyarakat; 

10) Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang dikelolanya. 

e. Perguruan Tinggi wajib: 

1) Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada 

Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana 

strategis Perguruan Tinggi; 

2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan 

dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum 

serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 

3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga 

atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam 

menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat 

secara berkelanjutan; 

4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga 

atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam 

melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; 

5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian 

kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada 

Masyarakat;  

6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga 

lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;  



 

 

7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian 

kepada Masyarakat; dan  

8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 

Pengabdian kepada Masyarakat dalam 

menyelenggarakan program Pengabdian kepada 

Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data 

Pendidikan Tinggi. 

3. Pihak Yang Bertanggung 

Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

bertanggung jawab dalam perumusan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

dosen, taruna bertanggung jawab melaksanakan standar 

mutu pengabdian kepada masyarakat; 

f. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

g. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat melalui Audit Mutu Internal; 

h. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab lakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 



 

 

hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

i. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

b. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

c. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 

umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari: 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap; 

5) Indikator pencapaian sasaran. 

d. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat 

adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk 

lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

Perguruan Tinggi. 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Direktur menetapkan rencana strategis pengabdian kepada 

masyarakat; 

c. Direktur menetapkan UPPM sebagai unit kerja yang bertugas 

untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat; 



 

 

d. Direktur menjamin bahwa UPPM telah: 

1) Menyusun dan mengembangkan rencana program 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana 

strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan 

tinggi; 

2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan 

dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; 

3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat; 

4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat; 

5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat; 

6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat; 

8) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat pada lembaga lain melalui 

kerjasama; 

9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat; 

10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

membentuk manajemen PkM di API Banyuwangi; 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan anggota pelaksana terdiri atas ketua pelaksana, 

anggota pelaksana dan pembantu pelaksana; 

c. Kepala UPPM merumuskan kriteria tim PkM; 



 

 

d. Kepala UPPM merumuskan judul PkM yang dapat didanai 

dari dua sumber baik internal maupun eksternal; 

e. Kepala UPPM merumuskan skim PKM; 

f. Kepala UPPM menyampaikan informasi PkM. 

7. Indikator a. Tersedianya standar pengelolaan PkM; 

b. Tersedianya Renstra PkM; 

c. Tersedianya Dokumen Ortaker 

d. Tersedianya panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

PkM; 

e. Tersedianya program pelatihan untuk peningkatan 

kemampuan dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM; 

f. Tersedianya wadah publikasi dan kemilikan hak kekayaan 

intelektual; 

g. Tersedianya program penyebarluasan pemanfaatan hasil 

kegiatan PkM. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar 

pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat: 

• Jadwal pengabdian kepada masyarakat; 

• Proposal pengabdian kepada masyarakat; 

• Monev pengabdian kepada masyarakat; 

• Laporan pengabdian kepada masyarakat; 

• Luaran pengabdian kepada masyarakat. 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat: 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 



 

 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen. 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73   

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET WAKTU PELAKSANA STANDAR DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan Standar 
Pengelolaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Tersedianya standar 
pengelolaan PkM 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Standar pengelolaan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

2 Direktur menetapkan rencana 
strategis Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Tersedianya Renstra 
PkM 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Renstra PkM 

2. Rencana Kerja 

3 Direktur menetapkan UPPM 
sebagai unit kerja yang 
bertugas untuk mengelola 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Tersedianya Dokumen 
Ortaker 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. PM 96 Tahun 2021 
2. Surat Keputusan 

Direktur 

4 Direktur menjamin bahwa 
UPPM telah: 
a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 
program pengabdian 
kepada masyarakat sesuai 
dengan rencana strategis 
pengabdian kepada 
masyarakat perguruan 
tinggi; 

b. Menyusun dan 
mengembangkan peraturan, 
panduan dan sistem 
penjaminan mutu internal 
kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat; 

Pedoman PkM Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, 
Kepala Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Renstra PkM 
2. Standar PkM 
3. Surat Keputusan 

Direktur 
4. Bukti 

Pelaksanaan 
Desiminasi 

5. Laporan PkM 
6. Bukti kegiatan 

peningkatan 
pelaksana PkM 
 



 

 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 
kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat; 

d. Melaksanakan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan 
pengabdian kepada 
masyarakat; 

e. Melakukan diseminasi hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat; 

f. Memfasilitasi kegiatan 
peningkatan kemampuan 
pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat; 

g. Memberikan penghargaan 
kepada pelaksana 
pengabdian kepada 
masyarakat; 

h. Mendayagunakan sarana 
dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat pada 
lembaga lain melalui 
kerjasama; 

i. Melakukan analisis 
kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis 
dan spesifikasi sarana dan 
prasarana pengabdian 
kepada masyarakat; 

j. Menyusun laporan kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang dan 

personil operasi penerbangan yang profesional sesuai standar 

internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya saing 

dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional dan 

beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bagian kesepuluh pasal 45) 



Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 65 memberikan amanat antara lain: 

a. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat; 

b. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

c. pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber 

dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 

d. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau 

instruktur digunakan untuk membiayai: 

1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 

2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

3) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; 

4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat 

5) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan  

6) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 

e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional 

Pendidikan tinggi pasal 66 memberikan amanat antara lain 

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk; 

a. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

b. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan 

untuk membiayai: 

1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri 

atas seleksi proposal, pemantauan evaluasi, pelaporan, 

dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan 

2) Peningkatan kapasitas pelaksana. 



Sehingga diperlukan penetapan standar pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab dalam 

perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

melalui Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksaan standar sarana dan 

prasarana; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan standar 

hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

b. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan 

apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap 



umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. 

Substansi penulisannya dapat terdiri dari 

1) Keadaan saat ini (sebagai baseline); 

2) Tujuan yang diingin dicapai; 

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan; 

4) Sasaran dari setiap tahap 

5) Indikator pencapaian sasaran 

c. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat. 

b. Direktur menetapkan sumber pendanaan pengabdian kepada 

masyarakat berasal dari dana internal API Banyuwangi dan 

eksternal seperti dana dari pemerintah, kerjasama dengan 

lembaga lain 

c. Direktur wajib menjamin ketersediaan dana internal untuk 

pengabdian kepada masyarakat 

d. Direktur menetapkan UPPM mengelola sumber dana dan 

mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

yang berasal dari kerjasama pengabdian kepada masyarakat 

dengan instansi/lembaga lain di dalam/luar negeri yang releva 

e. Direktur menjamin pendanaan pengabdian kepada 

masyarakat digunakan untuk membiayai; 

1) perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; 

2) pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

3) pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; 

4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada 

Masyarakat 

5) pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan  

6) diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 



f. Direktur menjamin ketersediaan dana pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat; 

g. Direktur menjamin dana pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat digunakan untuk; 

1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri 

atas seleksi proposal, pemantauan evaluasi, pelaporan, 

dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan 

2) Peningkatan kapasitas pelaksana. 

6. Strategi 

 

a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merumuskan skema pendanaan kegiatan PkM dari dana 

Internal DIPA API Banyuwangi maupun eksternal ; 

b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merealisasi sumber pembiayaan sesuai dengan skema 

c. UPPM mewujudkan otonomi dalam pengelolaan keuangan 

dalam pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada 

masyarakat 

d. UPPM menggalang dana dari multi sumber yang dapat 

diperoleh dari pihak non pemerintah secara pro aktif dan 

berkelanjutan untuk mengembangkan kegiatan PkM 

 

7. Indikator a. Rata-rata dana penelitian 5.000.000 dosen/tahun  

b. Tersedianya dana internal Perguruan Tinggi untuk kegiatan 

dosen per tahun 

c. Tersedianya dana bersumber dari instansi lain dalam negeri 

maupun luar negeri; 

d. Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar pendanaan 

dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat; 

• Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 

• Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat 

• Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat; 



b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

• Jadwal pengabdian kepada masyarakat 

• Proposal pengabdian kepada masyarakat 

• Monev pengabdian kepada masyarakat 

• Laporan pengabdian kepada masyarakat 

• Luaran pengabdian kepada masyarakat 

c. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar 

pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat; 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

pendanaan dan pembiayaan ; 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat 

• Formulir notulen rapat 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

pendanaan dan pembiayaan; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  73  

Tahun 2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  

Nasional  Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 



e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO ISI STANDAR INDIKATOR TARGET WAKTU PELAKSANA STANDAR DOKUMEN 

1 Direktur menetapkan standar 
pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Rata-rata dana penelitian 
5.000.000 dosen/tahun 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

Standar pendanaan dan 
pembiayaan 

2 Direktur menetapkan sumber 
pendanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat berasal dari dana 
internal API Banyuwangi dan 
eksternal seperti dana dari 
pemerintah, kerjasama dengan 
lembaga lain 
 

Tersedianya dana bersumber 
dari instansi lain dalam negeri 
maupun luar negeri; 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Renstra PkM 
2. Dokumen Kerjasama 
3. Kontrak PkM 
4. Laporan PkM 

 

3 Direktur wajib menjamin 
ketersediaan dana internal untuk 
pengabdian kepada masyarakat 

Tersedianya laporan 
pertanggungjawaban 
keuangan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Renstra PkM 
2. Dokumen Kerjasama 
3. Kontrak PkM 
4. Laporan PkM 
 

4 Direktur menetapkan UPPM 
mengelola sumber dana dan 
mekanisme pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat 
yang berasal dari kerjasama 
pengabdian kepada masyarakat 

Tersedianya laporan 
pertanggungjawaban 
keuangan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Renstra PkM 
2. Dokumen Kerjasama 
3. Kontrak PkM 
4. Laporan PkM 

 

5 Direktur menjamin pendanaan 
pengabdian kepada masyarakat 
digunakan untuk membiayai: 
a. perencanaan Pengabdian 

kepada Masyarakat; 

Tersedianya laporan 
pertanggungjawaban 
keuangan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Renstra PkM 
2. Dokumen Kerjasama 
3. Kontrak PkM 
4. Laporan PkM 

 



b. pelaksanaan Pengabdian 
kepada Masyarakat; 

c. Pengendalian Pengabdian 
kepada Masyarakat; 

d. Pemantauan dan evaluasi 
Pengabdian kepada 
Masyarakat; 

e. Pelaporan Pengabdian 
kepada Masyarakat; dan  

f. Diseminasi hasil Pengabdian 
kepada Masyarakat. 

6 Direktur menjamin dana 
pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat digunakan untuk; 
a. manajemen Pengabdian 

kepada Masyarakat yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan evaluasi, 
pelaporan, dan diseminasi 
hasil Pengabdian kepada 
Masyarakat; dan 

b. Peningkatan kapasitas 
pelaksana 

Tersedianya dana internal 
Perguruan Tinggi untuk 
kegiatan Dosen per tahun 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1, 
Ketua Program studi, Kepala 
Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada 
masyarakat 

1. Renstra PkM 
2. Dokumen Kerjasama 
3. Kontrak PkM 
4. Laporan PkM 

 

 



 

STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI 
No Dokumen : STD.25/SPMI-API BANYUWANGI /03/2022 

No.Revisi: 00 Tgl. Terbit: 31 Maret 2022 Halaman 1 dari 10 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR  
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN 

 
 

 

 

 

 

 

 
Proses 

 
Nama 

 
Jabatan 

 
Tanda Tangan 

 Dibuat oleh:  Diah Utami Rahayu, S.Psi Kepala Satuan 
Penjaminan Mutu 

 

 Diperiksa oleh:  Ridho Rinaldi, SE, MM Wakil Direktur  

 Disetujui oleh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahmad Mubarok, S.A.P.M.A Ketua Senat  

 Ditetapkan oleh:  Capt Ahmad Hariri, ST, S,SiT,M.Si Direktur  



1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau 

organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, 

semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-

masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar 



utama bagi sebuah institusi yang harus dituju, oleh karena itu, 

peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting.  

Visi API Banyuwangi telah ditetapkan pada tahun 2020. API 

Banyuwangi sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi 

mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, dalam penyelenggaraan tugasnya sebagaimana 

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. API 

Banyuwangi menetapkan Renstra dan RKA-KL pada tahun 

2020. Nilai-nilai yang terkandung dalam rencana induk 

pengembangan menjadi pijakan untuk meneguhkan visi API 

Banyuwangi dan menjadi panduan bagi civitas akademika 

dalam mencapai Visi dan Misi. 

Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena 

merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, 

sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di API Banyuwangi dalam 

menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan 

mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi 

tersebut. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 



f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran melalui 

Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar standar visi, misi, tujuan dan sasaran 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar visi, misi, 

tujuan dan sasaran; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan    

standar visi, misi, tujuan dan sasaran. 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan mengenai cita 

dan citra yang ingin diwujudkan suatu institusi/organisasi 

pada masa yang akan datang; 

b. Misi mempunyai pengertian sesuatu yang harus diemban 

oleh suatu institusi/organisasi sesuai dengan visinya; 

c. Tujuan mamiliki arti hasil spesifik ke depan yang ingin 

dicapai suatu institusi/organisasi terkait dengan misi 

utamanya; 

d. Sasaran adalah menetapkan apa yang ingin coba dicapai 

institusi/organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Di 

dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan 

prinsip SMART: 

• Specific: Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang 

ingin dicapai; 

• Measurable: Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga 

memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran 

tersebut telah dicapai; 

• Achievable: Sasaran harus realistis sesuai dengan 

keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai 

dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya; 



• Relevant : Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang 

bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya; 

• Time Bound: Sasaran hasil harus menetapkan batasan 

waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut 

juga harus realistis. 

e. Strategi adalah cara-cara yang tepat untuk mewujudkan 

tujuan jangka Panjang. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur API Banyuwangi menetapkan panitia penyusun visi, 

misi, tujuan dan sasaran; 

b. Direktur API Banyuwangi menetapkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran dengan surat keputusan: 

c. Direktur API Banyuwangi menetapkan rencana 

pengembangan yang memuat indikator kinerja dan 

targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis 

yang telah ditetapkan; 

d. Direktur API Banyuwangi menetapkan kesesuaian visi, misi, 

tujuan dan sasaran (VMTS) Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi 

keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya; 

e. Direktur API Banyuwangi menetapkan mekanisme dan 

keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

VMTS UPPS; 

f. Direktur API Banyuwangi menetapkan strategi pencapaian 

tujuan dalam penyusunan VMTS; 

g. Direktur API Banyuwangi menetapkan sosialisasi visi dan 

misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua 

pemangku kepentingan. 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar visi, misi, 

tujuan dan sasaran antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar visi, misi, 

tujuan dan sasaran; 



2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar visi, misi, tujuan dan sasaran; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan visi, misi, 

tujuan dan sasaran di tingkat institusi, program studi; 

4) Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, 

pemerintah, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, 

khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta 

menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan visi, misi, 

tujuan dan sasaran antara lain: 

1) Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan 

terencana baik, yang sesuai dengan muatan standar visi, 

misi, tujuan dan sasaran bagi para ketua program studi 

serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 

2) Melakukan sosialisasi standar visi, misi, tujuan dan 

sasaran kepada para pemangku kepentingan, seperti 

pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, 

para dosen, staf administrasi yang menangani bidang 

akademik dan non-akademik, dan taruna secara 

periodik; 

3) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan 

program kerja terkait dengan pelaksanaan standar visi, 

misi, tujuan dan sasaran mengacu pada isi standar visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang 

dilakukan oleh Program Studi. 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar visi, misi, 

tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

1) Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar 

VMTS agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan 

atau continuous quality improvement; 



2) Melaksanakan pengendalian VMTS secara terus 

menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”; 

3) Melakukan manajemen pengendalian Standar VMTS 

melalui evaluasi peninjauan Standar VMTS yang 

dilakukan setiap tahun. 

d. Strategi yang digunakan dalam Pengendalian visi, misi, 

tujuan dan sasaran sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar VMTS secara 

terus-menerus selama kurun waktu “Siklus Manajemen 

SPMI” 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar VMTS yang 

ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar visi, 

misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar VMTS; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar VMTS. 

7. Indikator a. Terdapat Dokumen penetapan Panitia penyusun VMTS; 

b. Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta API 

Banyuwangi dan dilaksanakan; 

c. Tersedianya RIP Perguruan Tinggi dan Renstra Perguruan 

Tinggi; 

d. Kesesuaian VMTS Unit Pengelola Program studi terhadap 

Visi keilmuan program studi yang dikelolanya; 



e. Terdapat Dokumen Penyusunan VMTS; 

f. Terdapat strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan 

analisis yang sistematis serta dilaksanakan pemantauan dan 

evaluasi yang ditindaklanjuti 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar visi, misi, 

tujuan dan sasaran: 

• Statuta API Banyuwangi; 

• Renstra API Banyuwangi; 

• Rencana kerja tahunan; 

• Instrumen evaluasi pemahaman VMTS API Banyuwangi; 

• Hasil uji validitas dan realibilitas instrument pemahaman 

VMTS API Banyuwangi. 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar visi, 

misi, tujuan dan sasaran: 

• Statuta API Banyuwangi; 

• Renstra API Banyuwangi; 

• Rencana kerja tahunan; 

• Instrumen evaluasi pemahaman VMTS API Banyuwangi; 

• Hasil uji validitas dan realibilitas instrument pemahaman 

VMTS API Banyuwangi. 

c. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi standar 

visi, misi, tujuan dan sasaran: 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• Instrumen evaluasi pemahaman VMTS; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar visi, 

misi, tujuan dan sasaran: 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 



e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar visi, misi, 

tujuan dan sasaran; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

• LAKIP 

9. Referensi 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
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c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
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d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
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g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target waktu Pelaksana Standar Dokumen 
1 Direktur API Banyuwangi 

menetapkan panitia penyusun visi, 
misi, tujuan dan sasaran 

Terdapat Dokumen penetapan 
Panitia penyusun VMTS 

2021/2022 Direktur, Wakil Direktur Surat Keputusan Direktur 

2 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan visi, misi, tujuan dan 
sasaran dengan surat keputusan 

Tersedianya VMTS yang 
tertuang dalam Statuta API 
Banyuwangi dan dilaksanakan 

2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1. Statuta API 
Banyuwangi 

2. Surat Keputusan 
direktur 

3 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan rencana 
pengembangan yang memuat 
indikator kinerja dan targetnya untuk 
mengukur ketercapaian tujuan 
strategis yang telah ditetapkan 

Tersedianya RIP Perguruan 
Tinggi dan Renstra Perguruan 
Tinggi 

2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 1. RIP 
2. Renstra 
 

4 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan kesesuaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran (VMTS) Unit 
Pengelola Program Studi (UPPS) 
terhadap VMTS Perguruan Tinggi 
(PT) dan visi keilmuan Program 
Studi (PS) yang dikelolanya 

Kesesuaian VMTS Unit 
Pengelola Program studi 
terhadap Visi keilmuan 
program studi yang dikelolanya 

2021/2022 
 
 

Direktur, Wakil 
Direktur, Ketua 
Program studi 

Surat Keputusan Direktur 

5 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan mekanisme dan 
keterlibatan pemangku kepentingan 
dalam penyusunan VMTS UPPS 

Terdapat Dokumen 
Penyusunan VMTS 

2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur, Ketua 
Program studi 

1. Surat Keputusan 
Direktur 

2. Notulen Rapat 
3. Undangan Rapat 
4. SOP 

6 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan strategi pencapaian 
tujuan dalam penyusunan VMTS 

Terdapat strategi pencapaian 
tujuan disusun berdasarkan 
analisis yang sistematis serta 
dilaksanakan pemantauan dan 
evaluasi yang ditindaklanjuti 

2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur, Ketua 
Program studi 

1. Dokumen Monev 
2. Dokumen sosialiasi 

VMTS 
3. Renstra 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai 

acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan 

efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang 

merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik 



(good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi 

misi API Banyuwangi. 

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya 

tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, 

disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan 

peraturan dan prosedur yang jelas. 

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya 

pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem 

penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip 

keadilan. 

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan 

kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan 

keadilan di API Banyuwangi sebagai institusi perguruan tinggi. 

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai 

pedoman pelaksanaan pengelolaan API Banyuwangi dalam 

rangka memenuhi:  

a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

b.  Statuta API Banyuwangi. 

3. Pihak Yang Bertanggung 

Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu; 

c. Kepala Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab dalam 

perumusan standar mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan,Kepala Pusat, Dosen, Taruna bertanggung 

jawab melaksanakan standar mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar tata 

pamong dan tata kelola; 



f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar tata pamong dan tata Kelola melalui 

Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar isi 

tata pamong dan tata kelola berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar isi tata pamong dan tata kelola; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar isi tata pamong dan tata 

kelola. 

4. Definisi/Istilah a. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam 

meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan 

kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan 

penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program 

studi, dan Akademi; 

b. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan 

yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, 

mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan 

fungsional sesuai dengan tujuan Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi. 

c. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai 

pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau 

vokasi. Program studi ini diselenggarakan atas dasar 

kurikulum yang ditujukan agar taruna dapat menguasai 

pengetahuan, sikap, dan perilaku/ketrampilan yang sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Direktur API Banyuwangi menetapkan standar tata pamong 

dan tata kelola; 

b. Direktur API Banyuwangi menetapkan dokumen sistem tata 

pamong dan tata Kelola yang legal yang dijabarkan ke dalam 

berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara 

konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta 



menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan 

mitigasi potensi risiko; 

c. Direktur API Banyuwangi menjamin terlaksananya dan 

memiliki bukti yang sahih terkait praktek baik perwujudan 

Good University Governance mencakup aspek: 

• Kredibilitas; 

• Transparansi; 

• Akuntabilitas; 

• Tanggung jawab; 

• Keadilan, dan; 

• Manajemen resiko secara konsisten,efektif dan efisien. 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar tata 

pamong dan tata kelola antara lain: 

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar tata pamong 

dan tata kelola; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar tata pamong dan tata kelola; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan tata pamong 

dan tata kelola di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar tata 

pamong dan tata kelola antara lain: 

1) Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan 

terencana baik, yang sesuai dengan muatan standar tata 

pamong dan tata kelola bagi para ketua program studi 

serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 

2) Melakukan sosialisasi standar tata pamong dan tata 

kelola kepada para pemangku kepentingan, seperti 

pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, 

para dosen, staf administrasi yang menangani bidang 



akademik dan non-akademik, dan taruna secara 

periodik; 

3) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan 

program kerja terkait dengan pelaksanaan standar tata 

pamong dan tata Kelola mengacu pada isi standar tata 

Kelola yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh 

program studi. 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar tata 

pamong dan tata kelola sebagai berikut: 

1) Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar 

tata pamong dan tata kelola agar terbangun “siklus 

kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality 

improvement; 

2) Melaksanakan pengendalian standar tata pamong dan 

tata kelola secara terus menerus selama kurun waktu 

“siklus manajemen SPMI”; 

3) Melakukan manajemen pengendalian Standar tata 

pamong dan tata pamong melalui evaluasi peninjauan 

Standar tata pamong dan tata kelola yang dilakukan 

setiap tahun. 

d. Strategi yang digunakan dalam pengendalian tata pamong 

dan tata kelola sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar tata pamong dan 

tata kelola secara terus-menerus selama kurun waktu 

“Siklus Manajemen SPMI”; 



3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar tata pamong 

dan tata kelola yang ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar tata 

pamong dan tata kelola sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar tata pamong dan tata kelola; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar tata pamong dan tata kelola. 

7. Indikator a. Tersedianya standar tata pamong dan tata kelola 

b. Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata 

kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya serta telah 

berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang 

baik serta berjalan efektif dan efisien; 

c. Memiliki bukti sahih terkait praktik baik dalam menerapkan 

tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance 

untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang 

bermutu. 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar tata 

pamong dan tata kelola: 

• Statuta API Banyuwangi; 

• Organisasi dan Tata Kerja API Banyuwangi; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar tata 

pamong dan tata kelola; 

• Statuta API Banyuwangi; 

• Organisasi dan Tata Kerja API Banyuwangi 

c. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi standar 

tata pamong dan tata kelola: 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 



d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar tata 

pamong dan tata kelola: 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar tata 

pamong dan tata kelola; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target 
waktu 

Pelaksana 
Standar 

Dokumen 

1 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan standar tata 
pamong dan tata kelola; 

Standar tata pamong 
dan tata kelola 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur II, Kabag 
Administrasi 
Akademik, umum 
dan Fasilitas 
Pendidikan, Ketua 
Program studi,  

Standar tata pamong dan tata kelola 

2 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan dokumen sistem 
tata pamong dan tata Kelola 
yang legal yang dijabarkan ke 
dalam berbagai kebijakan dan 
peraturan yang digunakan 
secara konsisten, efektif, dan 
efisien sesuai konteks institusi 
serta menjamin akuntabilitas, 
keberlanjutan, transparansi, dan 
mitigasi potensi risiko; 

Tersedianya dokumen 
formal struktur 
organisasi dan tata 
kerja yang dilengkapi 
tugas dan fungsinya 
serta telah berjalan 
secara konsisten dan 
menjamin tata 
pamong yang baik 
serta berjalan efektif 
dan efisien 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur II, Kabag 
Administrasi 
Akademik, umum 
dan Fasilitas 
Pendidikan, Ketua 
Program studi,  

1. Dokumen formal struktur organisasi 
dan tata kerja 

2. Dokumen kode etik 

3 Direktur API Banyuwangi 
menjamin terlaksananya dan 
memiliki bukti yang sahih terkait 
praktek baik perwujudan Good 
University Governance 
mencakup aspek: 

Memiliki bukti sahih 
terkait praktik baik 
dalam menerapkan 
tata pamong yang 
memenuhi 5 kaidah 
good governance 
untuk menjamin 
penyelenggaraan 
program studi yang 
bermutu 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil 
Direktur II, Kabag 
Administrasi 
Akademik, umum 
dan Fasilitas 
Pendidikan, Ketua 
Program studi,  

1. Dokumen yang menunjukkan kredibel 
2. Dokumen yang menunjukkan 

transparansi 
3. Dokumen yang menunjukkan 

akuntabel 
4. Dokumen yang menunjukkan 

Bertanggung jawab 
5. Dokumen yang menunjukkan Adil 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam 

rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna 

meningkatkan kualitas kelembagaan masingmasing. Kerja 

sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling 

menguntungkan. Kerja sama juga dapat dianggap sebagai 



pengakuan lembaga lain terhadap API Banyuwangi. Agar kerja 

sama dalam berbagai bidang yang dilakukan API Banyuwangi 

dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri 

dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi API 

Banyuwangi, maka perlu adanya standar kerja sama. Standar 

kerja sama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, 

produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi 

pelaksanaan tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas 

akademik API Banyuwangi. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar mutu; 

c. Kepala Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab dalam 

perumusan standar mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan,Kepala Pusat, Dosen, taruna bertanggung 

jawab melaksanakan standar mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala UPPM 

bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri 

sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan standar 

kerjasama; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar kerjasama melalui Audit Mutu Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit 

pengembangan usaha bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar kerjasama berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar isi kerjasama; 

h. Kepala UPPM dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam 

merumuskan peningkatan standar kerjasama. 

4. Definisi/Istilah 1. Kerja sama adalah upaya yang dilakukan secara 

kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mitra 



yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling 

menghormati dan saling menguntungkan; 

2.  Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding 

(MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan 

kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang 

maksud dan tujuan diadakan kerja sama; 

3. Perjanjian Kerja sama atau Memorandum of Agreement 

(MoA) adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau 

lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban 

dan tanggung jawab yang mengikat; 

4. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat 

perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang telah ditentukan; 

5. Standar kerjasama adalah kriteria minimal yang harus 

dipenuhi oleh API Banyuwangi dan pihak mitra untuk 

memberikan arah dan ruang lingkup yang telah disepakati 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur API Banyuwangi menetapkan standar kerjasama; 

b. Direktur API Banyuwangi menetapkan kerjasama memenuhi 

3 aspek yaitu memberikan manfaat bagi program studi dalam 

pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PkM, 

memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas 

pendukung program studi dan memberikan kepuasan kepada 

mitra industri dan mitra kerjasama 

c. Direktur mewajibkan kepala unit pengembangan usaha 

memiliki data berdasarkan hasil analisis data kerjasama 

terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama 

tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dan 

bermanfaat bagi program studi; 

d. Direktur menetapkan kerjasama di API Banyuwangi terdiri 

dari kerjasama tingkat internasional, tingkat nasional dan 

wilayah. 

6. Strategi 

 

a. Strategi yang digunakan dalam penetapan standar 

kerjasama antara lain: 



1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur atau yang relevan dengan standar kerjasama; 

2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar kerjasama; 

3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam 

perancangan, penyusunan dan penetapan standar 

kerjasama di tingkat institusi, program studi; 

b. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan standar 

kerjasama antara lain: 

1) Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan 

terencana baik, yang sesuai dengan muatan standar 

kerjasama bagi para ketua program studi, kepala unit 

pengembangan usaha, tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

2) Melakukan sosialisasi standar kerjasama kepada para 

pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang 

akademik dan non-akademik, para dosen, staf 

administrasi yang menangani bidang akademik dan non-

akademik, dan taruna secara periodik; 

3) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan 

program kerja terkait dengan pelaksanaan standar 

kerjasama mengacu pada isi standar kerjasama yang 

telah ditetapkan, yang dilakukan oleh program studi. 

c. Strategi yang digunakan dalam evaluasi standar kerjasama 

sebagai berikut: 

1) Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar 

tata pamong dan tata kelola agar terbangun “siklus 

kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality 

improvement; 

2) Melaksanakan pengendalian standar kerjasama secara 

terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen 

SPMI”; 



3) Melakukan manajemen pengendalian Standar kerjasama 

melalui evaluasi peninjauan Standar kerjasama yang 

dilakukan setiap tahun. 

d. Strategi yang digunakan dalam pengendalian standar 

kerjasama sebagai berikut; 

1) Melakukan rapat tinjauan manajemen yang khusus 

membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan 

koreksi yang berupa instruksi, teguran, peringatan, 

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi dan 

pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, 

sedang hingga berat; 

2) Melaksanakan pengendalian standar kerjasama secara 

terus-menerus selama kurun waktu “Siklus Manajemen 

SPMI”; 

3) Memastikan setiap temuan wajib dilakukan tindakan 

koreksi atau perbaikan agar isi standar kerjasama yang 

ditetapkan dapat terpenuhi; 

e. Strategi yang digunakan dalam peningkatan standar 

kerjasama sebagai berikut; 

1) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi 

sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan 

standar kerjasama; 

2) Membuat tim ad hoc untuk perumusan peningkatan 

standar kerjasama. 

7. Indikator a. API Banyuwangi memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama 

yang telah memenuhi 3 aspek; 

b. Memiliki bukti kerjasama memberikan manfaat bagi program 

studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian 

dan PkM, memberikan peningkatan kinerja tridharma dan 

fasilitas pendukung program studi dan memberikan 

kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama 

c. Terdapat laporan tindak lanjut kerjasama terkait dengan 

pendidikan, penelitian dan PkM; 



d. Meningkatnya kerjasama setiap tahunnya baik ditingkat 

wilayah, nasional dan internasional 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen yang terkait dengan penetapan standar 

kerjasama: 

• Statuta API Banyuwangi; 

• Organisasi dan Tata Kerja API Banyuwangi; 

b. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar 

kerjasama; 

• Statuta API Banyuwangi; 

• Organisasi dan Tata Kerja API Banyuwangi 

c. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi standar 

kerjasama: 

• SOP Monitoring dan Evaluasi; 

• SOP Audit Mutu Internal; 

• Pedoman Audit Mutu Internal; 

• Formulir permintaan tindakan perbaikan. 

d. Dokumen yang terkait dengan pengendalian standar 

kerjasama: 

• SOP rapat tinjauan manajemen; 

• Formulir kehadiran rapat; 

• Formulir notulen rapat. 

e. Dokumen yang terkait dengan peningkatan standar 

kerjasama; 

• Formulir tindak lanjut rapat tinjauan manajemen; 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 



d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur API Banyuwangi menetapkan 
standar kerjasama 

 

Memiliki standar kerjasama 2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  
Kepala Unit 
Pengembangan 
usaha 

Standar 
Kerjasama 

2 Direktur API Banyuwangi menetapkan 
kerjasama memenuhi 3 aspek yaitu 
memberikan manfaat bagi program 
studi dalam pemenuhan proses 
pembelajaran, penelitian dan PkM, 
memberikan peningkatan kinerja 
tridharma dan fasilitas pendukung 
program studi dan memberikan 
kepuasan kepada mitra industri dan 
mitra kerjasama 
 

Memiliki bukti kerjasama 
memberikan manfaat bagi 
program studi dalam pemenuhan 
proses pembelajaran, penelitian 
dan PkM, memberikan 
peningkatan kinerja tridharma 
dan fasilitas pendukung program 
studi dan memberikan kepuasan 
kepada mitra industri dan mitra 
kerjasama 

2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  
Kepala Unit 
Pengembangan 
usaha 

1. Dokumen 
Kerjasama 

2. Laporan 
Kerjasama 

3. Laporan 
kepuasan  

3 Direktur mewajibkan kepala unit 
pengembangan usaha memiliki data 
kerjasama terkait pendidikan, penelitian 
dan PkM 

Terdapat laporan tindak lanjut 
kerjasama terkait dengan 
pendidikan, penelitian dan PkM 

2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  
Kepala Unit 
Pengembangan 
usaha 

1. Dokumen 
Kerjasama 

2. Laporan 
Kerjasama 

 

4 Direktur menetapkan kerjasama di API 
Banyuwangi terdiri dari kerjasama 
tingkat internasional, tingkat nasional 
dan wilayah 

Meningkatnya kerjasama setiap 
tahunnya baik ditingkat wilayah, 
nasional dan internasional. 

2021/2022 Direktur, Wakil 
Direktur 1, Ketua 
Program studi,  
Kepala Unit 
Pengembangan 
usaha 

1. Dokumen 
Kerjasama 

2. Laporan 
Kerjasama 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Taruna adalah pemangku kepentingan utama internal dan 

sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam 

penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan 

manfaat dari proses pendidikan, penelitian dan 

layanan/pengabdian masyarakat diperlukan prosedur untuk 



mengatur dan membakukan penerimaan taruna baru 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit , 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksaan standar kompetensi lulusan; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar kompetensi lulusan 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Taruna baru adalah peserta didik yang lolos dari seleksi 

penerimaan taruna, dan mendaftarkan diri di API 

Banyuwangi; 

b. Materi Seleksi meliputi Seleksi Administrasi, TPA, 

Psikologi,Kesehatan, Kesamaptaan, Bakat terbang (bagi 

calon taruna Penerbang Sayap Tetap 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

a. Direktur API Banyuwangi menetapkan Sistem penerimaan  

taruna baru disusun secara lengkap; 



 b. Direktur Menetapkan kualitas input taruna; 

c. Direktur menetapkan daya tarik program studi. 

6. Strategi 

 

a. Direktur menetapkan standar penerimaan taruna baru; 

b. Direktur bersama Wakil Direktur 1 membentuk tim pelaksana 

penerimaan calon taruna; 

c. Direktur memerintahkan kepada tim pelaksana untuk 

mempublikasikan penerimaan calon taruna 

d. Melakukan sosialiasisasi baik media online dan offline 

7. Indikator a. Sistem penerimaan taruna baru disusun secara lengkap: 

• kebijakan 

• kriteria 

• prosedur 

• instrument 

• sistem pengambilan keputusan 

• konsistensi penyelenggaraannya 

b. Metode Rekruitmen 

c. Ketetatan seleksi = 4 jika Metoda rekrutmen bernilai ≥ 3. 

d. Meningkatnya jumlah pendaftar (>10%) 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Pedoman Penerimaan Sipencatar; 

b. SK Panitia Sipencatar; 

c. Laman Pendaftar Sipencatar 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 



f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur API Banyuwangi 
menetapkan Sistem penerimaan  
taruna baru disusun secara 
lengkap; 

Sistem penerimaan mahasiswa baru 
disusun secara lengkap: 

• kebijakan 

• kriteria 

• prosedur 

• instrument 

• sistem pengambilan keputusan 

• konsistensi penyelenggaraannya 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Panitia 
sipencatar 
 

Pedoman 
penerimaan 
Sipencatar 

2 Direktur menetapkan kualitas input 
taruna 

Metode rekruitmen Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Panitia 
Sipencatar 
 

Pedoman 
penerimaan 
Sipencatar 

Ketetatan seleksi = 4 jika Metoda 
rekrutmen bernilai ≥ 3. 

3 Direktur menetapkan daya Tarik 
program studi 

Meningkatnya jumlah pendaftar secara 
signifikan (> 10%) 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Panitia 
sipencatar, Kepala 
Unit Pengembangan 
Usaha 
 

Dokumen jumlah 
pendaftar 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Standar layanan taruna dibuat sebagai acuan atau pedoman 

dalam pemberian layanan taruna sesuai dengan prosedur dan 

harapan API Banyuwangi sehingga proses kegiatan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Penetapan standar layanan taruna ini merupakan upaya 



perguruan tinggi untuk memberikan batasan atau rambu-

rambu kepada pimpinan, kaprodi, dosen, unit-unit yang 

bersinggungan langsung dengan taruna selaku pemberi 

pelayanan taruna sebagai pemenuhan capaian perguruan 

tinggi 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit , 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksaan standar kompetensi lulusan; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar kompetensi lulusan 

4. Definisi/Istilah 

 

a. Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan 

orang lain atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan 

kepuasan pelanggan 



b. Taruna adalah pemangku kepentingan utama internal dan 

sekaligus sebagai proses nilai tambah dalam 

penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan 

manfaat dari proses pendidikan, penelitian dan 

layanan/pengabdian masyarakat  

c. Layanan taruna adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

pimpinan/dosen/pegawai dengan taruna atau dengan mesin 

secara fisik dan menyediakan kepuasan taruna. 

d. Unit pelayanan akademik yaitu pelayanan taruna dalam 

proses kegiatan akademik  

e. Unit pelayanan Non Akademik yaitu penalaran, layanan 

minat bakat, kesejahteraan taruna, karir dan bimbingan 

kewirausahaan 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur, Wakil Direktur , Dosen, Kaprodi dan Kepala Unit 

dengan tugas masing-masing memberikan pelayanan 

kepada taruna dalam bentuk penalaran minat dan bakat, 

kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa 

dan layanan kesehatan), Bimbingan karir dan 

kewirausahaan 

b. Direktur, Wakil direktur menjamin kemudahan akses dan 

mutu layanan taruna 

6. Strategi 

 

c. Direktur menetapkan standar penerimaan taruna baru; 

d. Direktur bersama Wakil Direktur 1 membentuk tim pelaksana 

penerimaan calon taruna; 

e. Direktur memerintahkan kepada tim pelaksana untuk 

mempublikasikan penerimaan calon taruna 

f. Melakukan sosialiasisasi baik media online dan offline 

7. Indikator a. Tersedianya laporan pelayanan kepada taruna dalam bentuk 

penalaran minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan 

konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan), 

Bimbingan karir dan kewirausahaan 

b.  Tersedianya standar pelayanan 



8. Dokumen Terkait 

 

a. Pedoman Akademik 

b. Pedoman Non Akademik 

c. Standar Pelayanan 

d. Pedoman Beasiswa 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur, Wakil Direktur , Dosen, 
Kaprodi dan Kepala Unit dengan 
tugas masing-masing memberikan 
pelayanan kepada taruna dalam 
bentuk penalaran minat dan bakat, 
kesejahteraan (bimbingan dan 
konseling, layanan beasiswa dan 
layanan kesehatan), Bimbingan 
karir dan kewirausahaan 

Tersedianya laporan pelayanan kepada 
taruna dalam bentuk penalaran minat 
dan bakat, kesejahteraan (bimbingan 
dan konseling, layanan beasiswa dan 
layanan kesehatan), Bimbingan karir dan 
kewirausahaan 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Kepala Unit 
 

1. Laporan 
kegiatan 
ketarunaan 

2. Laporan 
Kesehatan 

3. Adanya 
beasiswa 

4. Laporan 
bimbingan 
karir dan 
kewirausahaan 

2 Direktur, Wakil direktur menjamin 
kemudahan akses dan mutu 
layanan taruna 

 Tersedianya standar pelayanan Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi, Panitia 
sipencatar, Kepala 
Unit Pengembangan 
Usaha 
 

Standar 
Pelayanan API 
Banyuwangi 
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1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui 

pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi 

pendidikan tinggi nasional, target kinerja dan standar nasional 

pendidikan tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu 

pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan 



mutu, perangkat penjamin mutu (organisasi, kebijakan mutu, 

manual mutu, standar mutu, formulir mutu) pelaksanaan 

penjaminan mutu serta monitoring dan evaluasi  

sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya di singkat 

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan 

tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk 

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit , 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksaan standar kompetensi lulusan; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar kompetensi lulusan 



4. Definisi/Istilah 

 

a. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan 

tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk 

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; 

b. SPME adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 

kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang 

dilakukan oleh lembaga Ban PT, LAM, dan lembaga 

akreditasi yang diakui oleh Kemendikbud; 

c. Standar penjaminan mutu adalah standar penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan 

berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain 

yang berkepentingan (stakeholders) memperoleh kepuasan; 

d. Mutu adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi 

ekspektasi pelanggan atau bisa diartikan mutu adalah 

kepuasan pelanggan. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur menetapkan unsur pelaksana penjaminan Mutu 

b. Direktur menetapkan dokumen mutu 

c. Direktur memastikan Kepala Satuan Penjamin Mutu 

melaksanakan siklus PPEPP 

d. Kepala penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan 

SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus 

perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan 

perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan 

audit setiap tahun 

e. Direktur memastikan Satuan penjamin mutu melaksanakan 

external benchmarking setiap tahunnya. 

6. Strategi 

 

a. Direktur menetapkan standar penerimaan taruna baru; 

b. Direktur bersama Wakil Direktur 1 membentuk tim pelaksana 

penerimaan calon taruna; 

c. Direktur memerintahkan kepada tim pelaksana untuk 

mempublikasikan penerimaan calon taruna 

d. Melakukan sosialiasisasi baik media online dan offline 



7. Indikator a. Tersedianya dokumen legal unsur pelaksana penjaminan 

mutu 

b. Tersedianya dokumen mutu 

c. Dokumen siklus PPEPP 

d. Laporan Monev dan Audit Mutu internal 

e. Laporan Benchmarking 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Dokumen mutu 

b. Laporan Monev 

c. Laporan Benchmarking 

d. Dokumen pelaksanaan standar 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur menetapkan unsur 
pelaksana penjaminan Mutu 

Tersedianya dokumen legal 
unsur pelaksana penjaminan 
mutu 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi, 
Kepala Unit satuan 
penjamin mutu 

Surat Keputusan Direktur 

2 Direktur menetapkan dokumen 
mutu 

Tersedianya dokumen mutu Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi, 
Kepala Unit satuan 
penjamin mutu 

1. Kebijakan Mutu 
2. Manual Mutu 
3. Standar Mutu 
4. Formulir Mutu 

3 Direktur memastikan Kepala 
Satuan Penjamin Mutu 
melaksanakan siklus PPEPP 

Tersedianya dokumen siklus 
PPEPP 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi, 
Kepala Unit satuan 
penjamin mutu 
 

1. Dokumen Penetapan 
standar 

2. Dokumen pelaksanaan 
standar 

3. Dokumen Monitoring dan 
Evaluasi 

4. Dokumen Audit Mutu 
Internal 

5. Dokumen Rapat tinjauan 
manajemen 

4 Kepala penjaminan mutu 
bertanggung jawab 
menjalankan SPMI di seluruh 
unit kerja yang mencakup siklus 
perencanaan, pelaksanaan, 
analisis dan evaluasi, tindakan 
perbaikan yang dibuktikan 
dalam bentuk laporan monev 
dan audit setiap tahun 

Laporan Monev dan Audit Mutu 
internal 

Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi, 
Kepala Unit satuan 
penjamin mutu 
 

1. Dokumen laporan monev 
2. Dokumen Audit Mutu 

Internal 
 

5 Direktur memastikan Satuan 
penjamin mutu melaksanakan 
external benchmarking setiap 
tahunnya. 

Laporan Benchmarking Tahun 2021/2022 Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program studi, 
Kepala Unit satuan 
penjamin mutu 

1. Surat Permohonan 
2. Instrumen Benchmarking 
3. Laporan Benchmarking 



 

 



 

STANDAR KEPEMIMPINAN  
No Dokumen : STD.31/SPMI-API BANYUWANGI /03/2022 

No.Revisi: 00 Tgl. Terbit: 31 Maret 2022 Halaman 1 dari 6 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  STANDAR KEPEMIMPINAN  

 
 

 

 

 

 

 

 
Proses 

 
Nama 

 
Jabatan 

 
Tanda Tangan 

Dibuat oleh: Diah Utami Rahayu, S.Psi Kepala         Satuan 
Penjaminan Mutu 

 

Diperiksa oleh: Ridho Rinaldi, SE, MM Wakil Direktur  

Disetujui oleh: Ahmad Mubarok, S.AP.,M.A Ketua Senat  

Ditetapkan oleh: 
 
 
 
 

 

 

 

Capt Ahmad Hariri, S,T, S,SiT, M.Si Direktur  



1. Visi & Misi Akademi 

Penerbang Indonesia 

Banyuwangi 

 

VISI 

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah “menjadi 

lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan 

profesional serta berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik” 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang 

dan personil operasi penerbangan yang profesional sesuai 

standar internasional; 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

menghasilkan SDM dibidang penerbangan yang prima dan 

bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibidang penerbangan serta 

pengabdian kepada masyarakat; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri; 

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, 

akuntabel efisien; 

f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi 

penerbang; 

g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya 

saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan 

internasional. 

TUJUAN STRATEGIS 

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan 

pengetahuan di bidang penerbangan yang prima, profesional 

dan beretika serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan. 

2. Rasional 

 

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik 

dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa 

depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistic, 

kredibel serta  mengkomunikasikan visi ke depan yang 

menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan 



mempu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota 

untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan 

arahan, tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam 

institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi 

kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik. 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi 

perilaku semua.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

 

a. Direktur bertanggungjawab dalam penetapan standar sistem 

manajemen mutu; 

b. Wakil Direktur bertanggung jawab melakukan pemeriksaan 

terhadap konsep standar sistem manajemen mutu; 

c. Kepala Unit Satuan Penjamin Mutu bertanggung jawab 

dalam perumusan standar sistem manajemen mutu; 

d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat, dosen bertanggung jawab 

melaksanakan standar sistem manajemen mutu; 

e. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit, 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar sistem manajemen mutu; 

f. Kepala SPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui Audit Mutu 

Internal; 

g. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi, Kepala Unit , 

Kepala Satuan, Kepala Pusat bertanggung jawab melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksaan standar kompetensi lulusan; 

h. Kepala satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Tim Ad Hoc 

bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan 

standar kompetensi lulusan 



4. Definisi/Istilah 

 

a. Standar Kepemimpinan adalah acuan minimal dalam 

melaksanakan proses merencanakan, mengorganisir, 

melaksanakan, mengawasi, mengarahkan, memotivasi, dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja untuk 

mencapai tujuan organisasi; 

b. Ketua Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi 

di API Banyuwangi; 

c. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di 

lingkungan API Banyuwangi;  

d. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang 

khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi; 

e. Taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di API 

Banyuwangi 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

 

a. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program studi menjalankan 

kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional dan 

kepemimpinan publik 

b. Direktur menjalankan 6 fungsi manajemen secara efektif dan 

efisien 

c. Direktur mampu mengantisipasi dan menyelesaiakan 

masalah pada situasi tidak terduga 

d. Direktur mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai 

tambah 

6. Strategi 

 

a. Satuan Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar 

kepemimpinan kepada level TOP dan Midle Manajemen;  

b. Pimpinan mengakomodir dan menyusun kebijakan jangka 

pendek dan menengah dalam bentuk perencanaan strategis 

yang di internalisasikan pada setiap wilayah 

kepemimpinannya 

7. Indikator a. Tersedianya Bukti kepemimpinan organisasional, 

operasional dan publik 



b. Tersedianya bukti sahih melaksanakan 6 fungsi pelayanan, 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan melakukan 

inovasi 

8. Dokumen Terkait 

 

a. Renstra 

b. Lakip 

c. Laptah 

9. Referensi 

 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang 

Indonesia Banyuwangi; 

h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Statuta API Banyuwangi. 

 

 



 

 

Tabel Indikator 

NO Isi Standar Indikator Target Waktu Pelaksana Standar Dokumen 

1 Direktur, Wakil Direktur, Ketua 
Program studi menjalankan 
kepemimpinan organisasi, 
kepemimpinan operasional dan 
kepemimpinan publik 

Tersedianya Bukti kepemimpinan 
organisasional, operasional dan 
publik 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi,  
 

1. Renstra 
2. Lakip 
3. Laptah 
4. Sertifikat 
5. Surat Keputusan 

2 Direktur menjalankan 6 fungsi 
manajemen secara efektif dan 
efisien 

 Tersedianya bukti sahih 
melaksanakan 6 fungsi pelayanan, 
mengantisipasi permasalahan yang 
timbul dan melakukan inovasi 

Tahun 
2021/2022 

Direktur, Wakil Direktur 
1, Ketua Program 
studi,  

1. Renstra 
2. Lakip 
3. Laptah 
4. Sertifikat 
5. Surat Keputusan 

 

  

 


