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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah.
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilainilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah.
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif.
2. Rasionale
Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang
diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum
sebagai seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran,
yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian
mata kuliah atau blok mata kuliah.
3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar
a. Rektor
b. Wakil Rektor I Bidang Perencanaan dan Akademik
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Dosen
f. Sivitas akademika
4. Definisi Istilah
a. Standar Isi merupakan kriteria minimal yang terdiri atas struktur kurikulum,
pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus
dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UNUGHA Cilacap yang berbasis KKNI.

b. Kurikulum UNUGHA Cilacap adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran,
pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar
seluruh sivitas akademika memiliki sikap cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta, karsa dan
rasa
c. Perubahan kurikulum merupakan perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang
mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem
pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali
atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada
perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana
yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan
kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun
sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan
lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan
Rektor.
e. Butir-butir Keghozalian adalah indikator yang dijabarkan dari konstruk Keghozalian
yang terdiri dari cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta, karsa dan rasa.
f. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor
bidang akademik dan perencanaan untuk melakukan pengembangan kurikulum secara
periodik.
5. Pernyataan Isi Standar
a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling
sedikit menguasai sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau
integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Keghozalian dirumuskan oleh Al
Ghozali Center.
6. Strategi
a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan stakeholder internal (Ka LP3, Dekan, Wakil
Rektor I Bidang Perencanaan dan Akademik) untuk memastikan visi misi universitas
telah terakomodasi dalam bahan kurikulum dalam setiap periode peninjauan dan
pengembangan kurikulum
b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan
minimal 4 pihak berikut: 1) kalangan industri, 2) pemerintah, 3) alumni, dan 4)
organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL
dan Kurikulum.
c. Ketua Program Studi membuat peta kurikulum untuk memastikan kelengkapan struktur
kurikulum program studi dalam setiap kali periode pengembangan kurikulum.
d. Melakukan Audit Ketercapaian Kurikulum

7. Indikator
a. Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview
kurikulum
b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran
d. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan
keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu
pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.
e. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
f. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan
peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku
kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan
kemutakhirannya, serta bukti pelaksanaannya.
g. Ketersediaan Panduan Integrasi Karakter Keghozalian kedalam pembelajaran
Indikator Ketercapaian:
No

Indikator

Baseline

Tahun
2022

2023

2024
4 unsur

1

Keterlibatan stakeholder dan pengguna 3 unsur
lulusan dalam merancang dan mereview
kurikulum

3 unsur

4 unsur

2

Kesesuaian capaian pembelajaran dengan 80%
profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
sesuai

80%
sesuai

80
% 100 %
sesuai
sesuai

3

Ketepatan struktur kurikulum dalam 80%
pembentukan capaian pembelajaran
tepat

80%
tepat

80%
tepat

4

Ketersediaan kebijakan pengembangan Tersedia
kurikulum
yang
mempertimbangkan
keterkaitan dengan visi dan misi (mandat)
perguruan tinggi, pengembangan ilmu
pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.

Tersedia Tersedia Tersedia

5

Ketersediaan
kurikulum.

pengembangan Tersedia

Tersedia Tersedia Tersedia

6

Ketersediaan
pedoman
pelaksanaan Tersedia
kurikulum yang mencakup pemantauan
dan
peninjauan
kurikulum
yang
mempertimbangkan umpan balik dari para

Tersedia Tersedia Tersedia

pedoman

100%
tepat

pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu
strategis untuk menjamin kesesuaian dan
kemutakhirannya,
serta
bukti
pelaksanaannya.
7

Ketersediaan Panduan Integrasi Karakter Tersedia
Keghozalian kedalam pembelajaran

Tersedia Tersedia Tersedia

8. Dokumen Terkait
a. Berita acara peninjauan kurikulum
b. Dokumen Kurikulum Prodi
c. Kebijakan dan Pedoman pengembangan kurikulum
d. Pedoman Monev kurikulum
e. Laporan monev Kurikulum
f. Panduan integrasi Karakter Keghozalian dalam Pembelajaran
9. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Statuta UNUGHA
h. RIP dan RPJP UNUGHA
i. Rencana Strategis UNUGHA
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah
an Nahdliyah.
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan
nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah.
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif.
2. Rasionale
Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu
yang menilai (tester/evaluator), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (testee). Sistem
penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk
menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi
secara nasional maupun secara internasional.
3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar
a. Rektor
b. Dekan
c. Ketua Program Studi
d. Koordinator Dosen rumpun ilmu
e. Dosen
f. Ka Biro Akademik dan Perencanan
4. Definisi Istilah
a. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil
belajar mahasiswa
b. Mekanisme tersebut merupakan prosedur dalam melakukan penilaian antara lain

1) Perumusan tujuan penilaian
2) Pemilihan dan/atau pengembangan instrument
3) Pelaksanaan penilaian
4) Pengolahan hasil penilaian
5) Pelaporan hasil penilaian
c. Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh dosen.
d. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam
proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan
terintegrasi dengan nilai-nilai Islam
e. Penilaian yang baik adalah penilaian yang berdasarkan proses yang objektif, valid dan
reliabel, berprinsip pada keadilan dan transparan
5. Pernyataan Isi Standar
a. Prinsip penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik,
objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
b. Teknik dan instrument Penilaian teridiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes
tertulis, tes lisan dan angket.
c. Mekanisme dan prosedur penilaian, terdiri atas
d. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator,
dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana
Pembelajaran;
e. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, memberikan umpan
balik dan kesempatan untuk mempertanyakan
hasil
penilaian
kepada
mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
secara akuntabel dan transparan.
f. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,
observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dapat
dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
g. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dapat dilakukan
oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen
pengampu mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan
h. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh
suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan
rencana Pembelajaran dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan
dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf
setiap matakuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi
dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh pada tiap Semester
dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran

i.

lulusan pada akhir Program Studi 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.
Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban
belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan
oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama
dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan
program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian
dengan kriteria:
1) mahasiswa 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);
2) mahasiswa 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
3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)
dan berhak memperoleh :
1) ijazah,
2) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian
dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya yang
penerbitannya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau
lembaga sertifikasi yang terakreditasi,
3) gelar dan
4) Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI)

6. Strategi
a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam
penilaian
b. Melakukan audit standar penilaian setiap satu tahun.
7. Indikator
a. Ketersediaan SOP penilaian Pembelajaran
b. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk
mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang
mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang
dilakukan secara terintegrasi.
c. Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian pada pelaksanaan penilaian.
d. Ketersediaan Pedoman mekanisme, prosedur dan pelaporan Penilaian.
e. Kesesuaian pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1)
mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau
kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk
mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap
perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian

f.
g.
h.
i.
j.

hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi
keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan
angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan
berdasar hasil monev penilaian.
Ketersediaan hasil penilaian yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa
Ketersediaan SOP Penerbitan Ijazah
Ketersediaan SOP Penerbitan Sertfikat Kompetensi
Ketersediaan SOP Penerbitan SKPI (Surat Keterangan pendamping ijazah)
Ketersediaan penilaian karakter Keghozalian

Indikator ketercapaian:
No

Indikator
SOP

Baseline
penilaian Tersedia

Tahun
2022
Tersedia

2023
Tersedia

2024

1

Ketersediaan
Pembelajaran

Tersedia

2

Mutu
pelaksanaan
penilaian Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
pembelajaran (proses dan hasil belajar 5 prinsip 5 prinsip 5 prinsip 5 prinsip
mahasiswa)
untuk
mengukur
ketercapaian capaian pembelajaran
berdasarkan prinsip penilaian yang
mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3)
objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,
yang dilakukan secara terintegrasi.

3

Kesesuaian teknik dan instrumen 75%
penilaian pada pelaksanaan penilaian.
sesuai

75%
sesuai

80%
sesuai

85%
sesuai

4

Ketersediaan Pedoman mekanisme, Tersedia
prosedur dan pelaporan Penilaian.

Tersedia

Tersedia

Tersedia

5

Kesesuaian pelaksanaan penilaian yang 7 unsur 7 unsur 7 unsur 7 unsur
memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) sesuai
sesuai
sesuai
sesuai
mempunyai kontrak rencana penilaian,
2) melaksanakan penilaian sesuai
kontrak
atau
kesepakatan,
3)
memberikan umpan balik dan memberi
kesempatan untuk mempertanyakan
hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai
dokumentasi penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa, 5) mempunyai

prosedur yang mencakup tahap
perencanaan, kegiatan pemberian tugas
atau
soal,
observasi
kinerja,
pengembalian hasil observasi, dan
pemberian nilai akhir, 6) pelaporan
penilaian
berupa
kualifikasi
keberhasilan
mahasiswa
dalam
menempuh suatu mata kuliah dalam
bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai
bukti-bukti rencana dan telah melakukan
proses perbaikan berdasar hasil monev
penilaian.
6

Ketersediaan hasil penilaian yang dapat Tersedia
diakses dengan mudah oleh mahasiswa

Tersedia

Tersedia

Tersedia

7

Ketersediaan SOP Penerbitan Ijazah

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

8

Ketersediaan SOP Penerbitan Sertfikat Tersedia
Kompetensi

Tersedia

Tersedia

Tersedia

9

Ketersediaan SOP Penerbitan SKPI Tersedia
(Surat Keterangan pendamping ijazah)

Tersedia

Tersedia

Tersedia

10

Ketersediaan
Keghozalian

karakter Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

penilaian

8. Dokumen Terkait
a. SOP penilaian Pembelajaran
b. Pedoman mekanisme, prosedur dan pelaporan Penilaian (Buku Panduan Akademik)
c. RPS
d. SOP Penerbitan Ijazah
e. SOP Penerbitan Sertifikat Kompetensi
f. SOP Penerbitan SKPI
9. Referensi
a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
d. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
e. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum
f. Rencana Strategis UNUGHA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
AL GHAZALI CILACAP
STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
b. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah.
c. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilainilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
d. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah.
e. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif.
2. Rasionale
Standar Kompetensi Lulusan sebagai target akhir dari proses pendidikan telah ditetapkan,
begitu juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagai muatan kajian yang
membentuk lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran
yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa Standar Isi yang telah ditetapkan dapat
sepenuhnya ditranfer ke mahasiswa sehingga tercapai CPL. Oleh karena itu diperlukan
Standar Proses Pembelajaran, mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran; (2)
perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban
belajar mahasiswa, yang tersusun dengan baik.
3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar
a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Akademik
c. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Sumber Daya Umum
d. Wakil Rektor Bidang Humas, Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
e. Dekan
f. Ketua Program Studi
g. Dosen
h. Mahasiswa
i. Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah
a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran
pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
(1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses pembelajaran; (3)
pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa
b. Pendekatan pembelajaran yang digunakan UNUGHA Cilacap adalah dengan
menggunakan pendekatan karakter Keghozalian yaitu cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta,
karsa dan rasa
c. Karakteristik proses pembelajaran meliputi: interaktif, holistik, integratif, saintifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
d. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
1) Ranah kognitif (learning to know): kemampuan yang berkenaan dengan
pengetahuan, penalaran, atau pikiran didasari nilai-nilai Keghozalian;
2) Ranah afektif (learning to be): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi,
dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran didasari nilai-nilai
Keghozalian;
3) Ranah psikomotorik (learning to do): kemampuan yang mengutamakan
keterampilan jasmani didasari nilai-nilai Keghozalian;
4) Ranah kooperatif (learning to live together): kemampuan untuk bekerjasama
didasari nilai-nilai Keghozalian.
e. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang
disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester didasari nilai-nilai Keghozalian
f. Metode pembelajaran 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.
g. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4)
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
h. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) dimana
satu sks setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per
semester.
5. Pernyataan Isi Standar
a. Karakteristik proses Pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
b. Perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana
Pembelajaran Semester (RPS) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama
kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam Program Studi yang ditinjau secara berkala,
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

c.

d.
e.
f.

g.

h.

6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran
7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
9) daftar referensi yang digunakan.
10) pelaksanaan proses Pembelajaran.
11) beban belajar mahasiswa.
12) Otorisasi Koordinator Pengembang RPS dan Ketua Program Studi
13) Nilai-nilai Keghozalian
Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen,
mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan
karketristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada
Standar Penelitian.
Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan
terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
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, dapat berupa: 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.
Proses pembelajaran setiap mata kuliah dapat dilakukan di dalam Program Studi dan
diluar Program Studi menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode
Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran berupa:
1) Kuliah
2) Responsi dan tutorial
3) Seminar
4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja
5) Penelitian, perancangan atau pengembangan harus ditambahkan sebagai bentuk
pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa.
6) Pelatihan militer
7) Pertukaran pelajar
8) Magang
9) Wirausaha, dan/atau
10) Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat harus ditambahkan sebagai bentuk
pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Beban Belajar mahasiswa dinayatakan dalam besaran sks (Satuan Kredit Semester).
Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran ekfektif selama paling sedikit

16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semeseter.
Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat
menyelenggarakan Semester Antara yang diselenggarakan paling sedikit 8 minggu,
beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk
memenuhi Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan masa belajar paling
lama 7 (tujuh) tahun akademik, beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh
empat) sks.
i. Terdapat internalisasi nilai-nilai Keghozalian pada setiap proses pembelajaran yang
dilakukan.
j. Universitas dan unit pengelola program studi haris memiliki kebijakan suasana
akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan
mibar akademik beserta bukti pelaksanaannya
6. Strategi
a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan
proses pembelajaran
b. Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap satu tahun sekali
7. Indikator
a. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2)
holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif,
dan 9) berpusat pada mahasiswa.
b. Ketersediaan pedoman penyusunan RPS-RPD-RKPD sesuai ketentuan bagi dosen
pengampu mata kuliah
c. Kesesuaian kedalaman dan keluasan RPS dengan capaian pembelajaran lulusan
d. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
e. Ketersediaan dokumen pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran
f. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan menggunakan
sistem on-line.
g. Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti
Penelitian
h. Kesesuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti
Pengabdian
i. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.
j. Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media
pembelajaran serta penilaian pembelajaran
k. Ketersediaan pedoman penyelenggaraan perkuliahan di dalam dan luar program studi
l. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan
kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman
m. Persentase Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, atau praktik lapangan.

n.

Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan
kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
o. Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan
peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke
dalam pembelajaran.
p. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS
q. Rata-rata IPK mahasiswa
r. Masa studi
s. Kelulusan tepat waktu
t. Keberhasilan studi
u. Ketersediaan integrasi proses pembelajaran dengan nilai-nilai Keghozalian
v. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran
terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik
w. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi
keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
x. Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk
meningkatkan suasana akademik
y. Tingkat kepuasan mahasiswa proses pendidikan
Indikator Ketercapaian:
No

Indikator

Baseline

Tahun
2022

2023

2024

1

Pemenuhan
karakteristik
proses
9 sifat
9
sifat 9
sifat 9
sifat
pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi
interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4)
saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)
efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada
mahasiswa.

2

Ketersediaan pedoman penyusunan RPS- Tersedia
RPD-RKPD sesuai ketentuan bagi dosen
pengampu mata kuliah

3

Kesesuaian kedalaman dan keluasan RPS 75
% 80
% 85
% 90
%
dengan capaian pembelajaran lulusan
sesuai
sesuai
sesuai
sesuai

4

Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa offline
dan sumber belajar
dan
online

Tersedia

offline
dan
online

Tersedia

offline
dan
online

Tersedia

offline
dan
online

5

Ketersediaan
dokumen
pemantauan Tersedia
kesesuaian proses terhadap rencana
pembelajaran

Tersedia

Tersedia

Tersedia

6

Tersedianya dokumen monitoring dan Tersedia
evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
mencakup karakteristik, perencanaan,
pelaksanaan, proses pembelajaran dan
beban
belajar
mahasiswa
untuk
memperoleh capaian pembelajaran lulusan
menggunakan sistem on-line.

Tersedia

Tersedia

Tersedia

7

Keseuaian Proses pembelajaran yang 4 unsur 4 unsur 4 unsur 4 unsur
terkait dengan penelitian dengan acuan SN terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi
Dikti Penelitian

8

Kesesuaian Proses pembelajaran yang 4 unsur 4 unsur 4 unsur 4 unsur
terkait dengan PkM harus mengacu SN terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi
Dikti Pengabdian

9

Kesesuaian metode pembelajaran dengan Tersedia
capaian pembelajaran.

10

Ketersediaan bukti yang sahih tentang 75
% 80
% 85
% 90
%
penetapan strategi, metode dan media sesuai
sesuai
sesuai
sesuai
pembelajaran serta penilaian pembelajaran

11

Ketersediaan pedoman penyelenggaraan Tersedia
perkuliahan di dalam dan luar program
studi

Tersedia

Tersedia

Tersedia

12

Ketersediaan pedoman tentang penerapan Tersedia
sistem penugasan dosen berdasarkan
kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan
pengalaman

Tersedia

Tersedia

Tersedia

13

Persentase
Pembelajaran
yang Tersedia
dilaksanakan dalam bentuk praktikum,
praktik studio, praktik bengkel, atau
praktik lapangan.

Tersedia

Tersedia

Tersedia

14

Ketersediaan dokumen formal kebijakan 10%
dan pedoman untuk mengintegrasikan

10%

15%

20%

Tersedia

Tersedia

Tersedia

kegiatan penelitian dan PkM ke dalam
pembelajaran.
15

Ketersediaan bukti yang sahih tentang Tersedia
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan
peningkatan kualitas secara berkelanjutan
integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke
dalam pembelajaran.

Tersedia

Tersedia

Tersedia

16

Jumlah mata kuliah yang dikembangkan
berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

17

Rata-rata IPK mahasiswa

0

1

2

3

18

Masa studi

3.25

3.25

3.25

3.25

19

Kelulusan tepat waktu

5

4,5

4,5

4,5

20

Keberhasilan studi

35%

40%

50%

50%

21

Ketersediaan
pembelajaran
Keghozalian

proses Tersedia
nilai-nilai

Tersedia

Tersedia

Tersedia

22

Keterlaksanaan dan keberkalaan program Tersedia
dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran
terstruktur untuk meningkatkan suasana
akademik

Tersedia

Tersedia

Tersedia

23

Ketersediaan dokumen formal kebijakan tiap
suasana akademik yang mencakup: semester
otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
dan kebebasan mimbar akademik

tiap
semester

tiap
bulan

tiap
bulan

24

Ketersediaan bukti yang sahih tentang Tersedia
langkah-langkah strategis yang dilakukan
untuk meningkatkan suasana akademik

Tersedia

Tersedia

Tersedia

25

Tingkat kepuasan
pendidikan

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

integrasi
dengan

mahasiswa

proses

8. Dokumen Terkait
a. Pedoman Monev Kepuasan Mahasiswa
b. Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Pedoman Penyusunan RPS dan RPM
Pedoman Monev Pembelajaran
Laporan Monev Pembelajaran
Dokumen RPS
Jurnal Perkuliahan
SN Dikti Penelitian
SN Dikti Pengabdian Kepada Masyarakat
Laporan kegiatan Pendukung Suasana Akademik
SOP Penerapan system penugasan dosen
SOP Perbaikan Nilai (Semseter Antara)
SK Rektor tentang Susana Akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik)
n. SK Yudisium
o. SK Wisuda
9. Referensi
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
AL GHAZALI CILACAP

STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah
an Nahdliyah.
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan
nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah.
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif.
2. Rasionale
Pembelajaran yang bermutu selain harus memenuhi unsur pengampu, proses dan penilaian,
juga harus dipastikan pembelajarn dikelola dengan baik. Pengelolaan pembelajaran yang
terstandar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu penting ditetapkan
standarisasi pengelolaan pembelajaran di UNUGHA dengan tetap mengacu kepada standar
nasional pengelolaan pembelajaran.
3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar
a. Rektor UNUGHA
b. Dekan dan Kaprodi
c. Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)
d. Dosen
4. Definisi Istilah
a. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar
penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif.

b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan
pada jenjang Pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggai sesuai dengan
ketemtuan peraturan perundang-undangan.
5. Pernyataan Isi Standar
a. Unit Pengelola Program Studi harus
1) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata
kuliah;
2) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,
standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
Pembelajaran lulusan;
3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya
mutu yang baik;
4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan
informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu
Pembelajaran.
b. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus:
1) menyusun kebijakan, rencana
strategis, dan operasional terkait dengan
Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam
melaksanakan program Pembelajaran;
2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan
yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;
3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam
melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang
sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam
melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan
mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
6) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program
Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
6. Strategi
a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola
akademik
b. Melakukan audit tiap tahunnya
7. Indikator
a. Ketersediaan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi
keilmuan dan bukti pelaksanaannya.
b. Ketersediaan pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya
c. Ketersediaan pedoman pengelolaan SDM dan bukti pelaksanaannya
d. Ketersediaan pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya

e. Ketersediaan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana serta bukti pelaksanaannya
f. Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem informasi dan bukti pelaksanaannya
g. Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu internal dan bukti
pelaksanaannya
h. Ketersediaan pedoman pengelolaan pendidikan dan bukti pelaksanaannya

Indikator Ketercapaian:
No

Indikator

Baseline

Tahun
2022

2023

2024

1

Ketersediaan pedoman pengelolaan
pengembangan suasana akademik dan
otonomi keilmuan dan bukti
pelaksanaannya.

belum
tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

2

Ketersediaan pedoman pengelolaan
kemahasiswaan dan bukti
pelaksanaannya

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

3

Ketersediaan pedoman pengelolaan
SDM dan bukti pelaksanaannya

belum
tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

4

Ketersediaan pedoman pengelolaan
keuangan dan bukti pelaksanaannya

belum
tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

5

Ketersediaan pedoman pengelolaan
sarana dan prasarana serta bukti
pelaksanaannya

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

6

Ketersediaan pedoman pengelolaan
sistem informasi dan bukti
pelaksanaannya

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

7

Ketersediaan pedoman pengelolaan
sistem penjaminan mutu internal dan
bukti pelaksanaannya

belum
tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

8

Ketersediaan pedoman pengelolaan
pendidikan dan bukti pelaksanaannya

belum
tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

8. Dokumen Terkait
a. Pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Laporan kegiatan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
Pedoman pengelolaan kemahasiswaan
Laporan kegiatan pengelolaan kemahasiswaan
Pedoman pengelolaan SDM
Laporan kegiatan pengelolaan SDM
Pedoman pengelolaan keuangan
Laporan kegiatan pengelolaan keuangan
Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
Laporan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana
Pedoman pengelolaan system informasi
Laporan kegiatan pengelolaan system informasi
Pedoman pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Laporan kegiatan pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Interna
Pedoman pengelolaan pendidikan
SOP pengelolaan dan review kurikulum
Panduan monev Pengelolaan dan review kurikulum
Laporan monev Kurikulum dan review kurikulum
Panduan monev Pembelajaran
Laporan monev pembelajaran
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