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KRITERIA 1. KURIKULUM 

 
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. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran 
mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 4 (empat) (untuk 
Program Diploma Dua) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk 
tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan 
program studi. 

 

Ada dua model penyelenggaraan Program Diploma Dua, yaitu reguler dan 
jalur cepat. Program Diploma Dua Reguler adalah program pendidikan 
vokasi yang diselenggarakan dengan beban belajar minimal 72 sks yang 
dirancang untuk 4 (empat) semester dengan masa studi paling lama 3 
(tiga) tahun. Program Diploma Dua Jalur Cepat adalah program pendidikan 
vokasi yang diselenggarakan dengan beban belajar minimal 72 sks dengan 
masa studi yang dapat ditempuh selama 3 (tiga) semester melalui 
pengakuan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Program Diploma Dua 
Jalur Cepat hanya dapat diusulkan oleh Politeknik dan Akademi yang telah 
menyelenggarakan program studi Diploma Tiga atau Sarjana Terapan 
yang serumpun. 

 

1.1 Keunggulan Program Studi 
 

 

 
1. Aspek pengembangan keahlian 

Program Studi Diploma Dua Jalur Cepat D2 Pengukuran dan Penggambaran Tapak 
Bangunan Gedung (PS D2 P2TBG) mempunyai keunggulan lulusannya menjadi 
teknisi ukur tanah yang mampu mengerjakan pekerjaan pengukuran topografi, 
situasi, stake-out, dan marking tapak bangunan gedung menggunakan alat Total 

Station dan Waterpass, Teknisi Ukur Tanah memiliki peranan yang sangat penting 

dalam suatu kegiatan konstruksi sipil khususnya di pekerjaan bangunan Gedung. 
Teknisi ukur tanah sangat erat kaitannya dengan proyek bangunan khususnya 

bangunan gedung. Sebelum proyek bangunan dikerjakan, seorang teknisi ukur tanah 
yang berperan terlebih dulu dengan melakukan pengukuran dan perencanaan 

sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan. Teknisi ukur tanah akan melakukan 
pengukuran dengan mencermati posisi, bentuk dan luas tanah. Selanjutnya, hasilnya 
akan dibutuhkan untuk rencana pengembangan konstruksi. Saat melakukan 

pekerjaannya, teknisi ukur tanah harus mengetahui beberapa hal mengenai ilmu 
ukur, K3, rancang bangun, matematika, dan fisika. Seorang teknisi ukur tanah juga 

harus menguasai teknik pengolahan data. Misalnya, saat seorang teknisi ukur tanah 

Bagian ini berisi keunggulan program studi yang diusulkan yang mencakup 
aspek (1) pengembangan keahlian, (2) kajian capaian pembelajaran, (3) 
kajian kurikulum berbasis kebutuhan DUDIKA untuk lulusan program diploma 
dua (level 4 (empat), dan (4) perbandingan program studi sejenis. 
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menggunakan teknik pengukuran terestris dengan alat Total Station, teknisi ukur 
tanah ini juga harus bisa menguasai post processing, termasuk penggambaran hasil 

pengukuran yang telah dilakukannya terutama dalam lingkungan Building 
Information Modelling (BIM) sebagai seorang BIM Modeler.  

BIM (Building Information Modelling) Modeler. Building Information Modeling (BIM) 
adalah suatu konsep teknologi berbasis model 3D yang berisikan semua data dan 
informasi tentang objek sebenarnya dari model tersebut. Jadi, BIM bukanlah suatu 

aplikasi ataupun perangkat lunak (software). Seorang BIM modeler bekerja 
melakukan proses digitalisasi dari proyek atau pekerjaan konstruksi, mulai dari 
menciptakan 3D model (bangunan secara virtual) meng-input semua informasi 

bangunan tersebut, hingga memanfaatkan model dan informasi-informasi tersebut 
sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak yang terkait di dalam proyek. BIM 

dapat memberikan visualisasi nyata tentang apa yang akan dibangun beserta dengan 
semua informasi di dalamnya, sebelum diimplementasikan secara nyata di lapangan. 
Dengan demikian, segala bahasan terkait dalam proses konstruksi dapat dibahas dan 

diselesaikan di awal serta menjadikan proses konstruksi menjadi lebih efektif dan 
efisien. Seorang BIM Modeler membuat pekerjaan konstruksi bangunan menjadi 

bersifat paperless. Pengaturan mengenai BIM ini sendiri sudah diatur dalam 
Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 yang menyebutkan 
bahwa: “Penggunaan BIM (Building Information Modeling) wajib diterapkan pada 

Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2000 m2 dan 
di atas 2 lantai”. Lalu lebih kanjut lagi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 16 Tahun 2021. 
 

2. Aspek kajian pembelajaran 
PS D2 P2TBG ini dibentuk atas kebutuhan kerja mendesak di dunia kerja konstruksi 
sipil dan sinergitas di antara PNL dengan mitra-mitra SMK, yaitu SMK Negeri 2 Banda 
Aceh, SMK Negeri 1 Almubarkeya, SMK Negeri 2 Sigli, SMK Negeri 2 Bireuen, dan 
SMK Negeri 3 Takengon, dan mitra-mitra DUDIKA yaitu; PT PIM, PT Abad Jaya, PT 
Takabeya, dan PT SAS. Melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) pada 
semester pertama para mahasiswa yang berasal dari SMK pada Program Studi 
Desain Pemodelan Informasi Bangunan (DPIB) dan Program Studi Bisnis Konstruksi 
dan Properti (BKP) yang menguatkan capaian pembelajaran lulusan yang diperlukan 
di dunia kerja atas dasar pendapat para mitra DUDIKA, maka para calon mahasiswa 
akan belajar hanya satu semester di Kampus PNL. Selanjutnya, dalam program 
magang bersertifikat selama dua semester di DUDIKA, para mahasiswa akan 
mendapatkan pengalaman langsung sebagai tenaga pengukuran tanah dan BIM 4D 
Modeler. Hal ini akan benar-benar menjadikan link and match  ke kebutuhan DUDIKA 
benar-benar dapat terealisasi dan pekerja-pekerja professional di bidang pengukuran 
tanah dan BIM 4D Modeler dapat dengan mudah pihak DUDIKA peroleh. 
 
 

3. Aspek kajian kurikulum berbasis DUDIKA untuk lulusan program diploma dua 
(level 4 (empat)) 
Kurikulum PS D2 P2TBG dibentuk dengan sinkronisasi dengan kebutuhan DUDIKA 
dan kecenderungan dengan kebutuhan kerja di dunia konstruksi sipil di masa yang 
akan dating. Sinkronisasi ini dilakukan dengan melakukan berbagai lokakarya dan 
Focus Group Discussion (FGD) bersama para mitra DUDIKA dan mitra SMK untuk 
mencapai produk kurikulum berbasis kebutuhan industri dengan kerja sama di bidang 
magang industri dan teaching industri. Di samping itu, para mitra SMK juga 
melakukan sinkronisasi kajian-kajian mata pelajaran Prodi DPIB dan Prodi BKP 
terhadap kurikulum di PS D2 P2TBG dan berusaha terus melakukan penguatan di 
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bidang kurikulum dan pembelajaran berbasis Project Based Learning (PjBL) dan 
Case Study sehingga dapat sejalan dan selaras metode pembelajaran secara student 
centered learning berbasis Project Based Learning (PjBL) dan Case Study. Kajian-
kajian kurikulum di PS D2 P2TBG akan terus dilakukan bersama para mitra DUDIKA 

dan para mitra SMK dalam uapaya agar kedekatan dan kesesuaian materi ajar 
dengan kebutuhan di dunia industry konstruksi sipil khususnya konstruksi 
bangunan gedung, serta mengikuti perkembangan industri konstruksi 
bangunang gedung di masa mendatang. Kemitraan yang erat antara PS D2 
P2TBG dengan dunia kerja untuk membangun link and match, melalui 
pengembangan kurikulum, magang industri, penerapan pembelajaran yang 
berorientasi pada PjBL dan Case Study atau pembelajaran di luar kampus 
lainnya inilah sebagai salah satu wujud implementasi dari Merdeka Belajar. 

 
4. Aspek program studi sejenis 

Ada beberapa kampus yang memyelenggarakan program studi sejenis, antara lain: 
1. VCC International, yang menyelenggarakan program pendidikan diploma 2 tahun 

CAD dan BIM Technician: https://www.vcc.ca/international/programs/programs-
ie/cad-and-bim-technician/#curriculum 

2. Southeast Community Collegee, yang yang menyelenggarakan program 
pendidikan diploma 2 tahun Land Surveying/GIS/Civil Engineering Technology: 
https://www.southeast.edu/landsurveyingtech/ 

3. Macomb Community College, yang menyelenggarakan program pendidikan 
diploma 8 bulan Land Surveying: https://www.macomb.edu/future-
students/programs/land-surveying.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vcc.ca/international/programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum
https://www.vcc.ca/international/programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum
https://www.southeast.edu/landsurveyingtech/
https://www.macomb.edu/future-students/programs/land-surveying.html
https://www.macomb.edu/future-students/programs/land-surveying.html
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No. Komponen 
VCC International: CAD dan 

BIM Technician 

Southeast Community Collegee: 

Land Surveying/GIS/Civil 
Engineering Technology 

Macomb Community College: 

Land Surveying 

PNL: Measuring and 

Drawing of Building’s 
Footprint of D2 Study 

Program 

1. Pengembangan keahlian Pengembangan kemampuan 

penggambaran berbasis CAD 
dan BIM dalam bidang 
arsitektural, sipil/struktur, 
modeling mekanikal atau baja 
dengan detailing baja. 

Prinsip dan teknik survey 

menggunakan GPS dan software 
GIS dalam bidang konstruksi sipil 
dan Inspeksi material konstruksi 
sipil. 

Prinsip dan teknik survey serta 

penggunaan GPS dan software 
GIS dalam bidang konstruksi 
gedung, utilitas, jalan raya, dan 
pembangunan infastruktur pribadi 
dan public. 

Pengembangan keahlian di 

bidang ukur tanah, khususnya 
pengukuran situasi, topografi, 
dan stake-out dan 
penggambaran dalam 
lingkungan BIM 4D. 

2. Profil lulusan • CAD drafter; 

• BIM modeler. 

• Teknisi ukur tanah; 

• Drafter sipil; 

• Inspektor material konstruksi. 

• Teknisi ukur tanah; 

• Teknisi pemetaan; 

• Drafter; 

• Teknisi ukur tanah; 

• BIM 4D modeler; 

• Wirausahawan. 

3. Kajian capaian pembelajaran • mampu menggambar 
arsitektural, sipil/struktur, dan 
mekanikal serta baja dengan 
CAD; 

• mampu menggambar 

arsitektural, sipil/struktur, dan 
mekanikal serta baja dengan 
software berbasis BIM. 

 

• mampu survey dengan alat GPS 
dan mengoperasikan software 
GIS; 

• mampu melakukan pekerjaan ukur 

tanah; 

• mampu menggambarkan hasil 
pengukuran tanah; 

• mampu menginspeksi dan 
menguji material konstruksi di 
seluruh Nebraska. 

 

• mampu melakukan survey ukur 
tanah di level dasar; 

• mampu melakukan survey rute; 

• mampu menggambar hasil 
survey ukur tanah; 

• mempunyai pengetahuan 
terhadap teknologi geospasial 
dan survey topografi. 

• mampu menerapkan 
Keselamatan, Kesehatan 
Kerja dan Lingkungan  
(K3L) di lokasi kerja; 

• mampu melakukan 

komunikasi dalam proses 
pengukuran; 

• melakukan persiapan 
pengukuran; 

• mampu mengoperasikan 
peralatan pengukuran; 

• melakukan pemetaan 
situasi; 

• melakukan pengukuran 
stake-out dan marking; 

• mengevaluasi hasil 
pekerjaan pengukuran; 

• mampu menhitung volume 

dari hasil pekerjaan 
pengukuran dan 
menggambarkan back-up 
data perhitungan 
volumenya; 

• mampu membuat laporan 
pengukuran; 

• mampu menghasilkan 
gambar topografi, situasi, 
dan stake-out dari hasil 
pekerjaan pengukuran;   

• mampu menghasilkan 
gambar kerja dari hasil 
pengukuran tapak 
bangunan gedung; 
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No. Komponen 
VCC International: CAD dan 

BIM Technician 

Southeast Community Collegee: 
Land Surveying/GIS/Civil 
Engineering Technology 

Macomb Community College: 
Land Surveying 

PNL: Measuring and 
Drawing of Building’s 
Footprint of D2 Study 

Program 

• mampu melakukan 
modeling struktur, 
arsitektur, dan MEP, dari 
gambar kerja; 

• mampu menghasilkan 
volume pekerjaan dari hasil 
pemodelan struktur, 
arsitektur, dan MEP; 

• mampu menghitung 

perkiraan biaya dari hasil 
pemodelan struktur, 
arsitektur, dan MEP. 

 

4. Kajian kurikulum berbasis DUDIKA 
untuk lulusan program diploma dua 
(level 4 (empat)) 

 

• Pelaksanaan pembelajaran 
dilaksanakan di kampus dan 
tidak melibatkan mitra 
industri dalam magang 
industri bersertifikat; 

• Dalam tahun 1 diajarkan 
penggambaran berbasis 
CAD dan BIM dalam bidang 
arsitektural, sipil/struktur, 
mekanikal atau baja dengan 
detailing baja; 

• Dalam tahun 2 mahasiswa 
mengambil spesialisasi 
penggambaran CAD dan 
BIM dalam bidang 
arsitektural, sipil/struktur, 
mekanikal atau baja. 

• Pelaksanaan pembelajaran 
dilaksanakan di kampus selama 3 
semester dan 1 semester terakhir 
magang industri; 

• Melibatkan industri dalam magang 
industri. 

 

Pelaksanaan pembelajaran 
dilaksanakan di kampus dan tidak 
melibatkan mitra industri dalam 
penyusunan kurikulum dan 
magang industri bersertifikat. 

Kurikulum disusun dengan 
sinkronisasi dengan pendapat 
dan kebutuhan mitra-mitra 
DUDIKA dan SMK, 
perkuliahan dilaksanakan 
dalam 1,5 tahun, total 74 SKS, 
12 SKS dicapai dalam RPL, 
20 SKS dicapai dengan 
perkuliahan di kampus, 6 SKS 
dicapai dalam KSA, dan 36 
SKS (2 semester) ditempuh 
dalam magang industri. 
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1.2 Profil Lulusan dan Keunggulan Program Studi 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Profil lulusan Program Studi D2 Pengukuran dan Penggambaran Tapak Bangunan 

Gedung  (PS D2 P2TBG) 
No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 
1 Teknisi Ukur Tanah Ahli Muda (A.Ma) PS D2 P2TBG mampu secara 

terestris mengukur topografi, mengukur situasi, dan 
melakukan stake-out tapak bangunan gedung dan 
menggambarkan hasil pengukurannya sebagai 
gambar kerja sesuai drawing standard di pekerjaan 
industri konstruksi sipil. 

2 BIM 4D Modeler Ahli Muda (A.Ma) PS D2 P2TBG mampu 
memodelkan gambar kerja hasil pengukuran tapak 
bangunan gedung ke dalam lingkungan pemodelan 
BIM 4D sesuai drawing standard di pekerjaan 
industri konstruksi sipil; 

3 Wirausahawan Ahli Muda (A.Ma) PS D2 P2TBG memiliki 
kreativitas dan keahlian personal dalam 
mengembangkan usaha mandiri sesuai dengan 
keahlian pengukuran, penggambaran, dan 
pemodelan BIM 4D. 

 

Keterkaitan profil lulusan terhadap keunggulan program studi: 

1. Teknisi Ikur Tanah 

Teknisi Ukur Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu kegiatan 
konstruksi sipil khususnya di pekerjaan bangunan Gedung. Teknisi ukur tanah sangat 
erat kaitannya dengan proyek bangunan khususnya bangunan gedung. Sebelum proyek 
bangunan dikerjakan, seorang teknisi ukur tanah yang berperan terlebih dulu dengan 

melakukan pengukuran dan perencanaan sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan. 
Teknisi ukur tanah akan melakukan pengukuran dengan mencermati posisi, bentuk dan 
luas tanah. Selanjutnya, hasilnya akan dibutuhkan untuk rencana pengembangan 

konstruksi. Saat melakukan pekerjaannya, teknisi ukur tanah harus mengetahui beberapa 
hal mengenai ilmu ukur, K3, rancang bangun, matematika, dan fisika. Seorang teknisi 

ukur tanah juga harus menguasai teknik pengolahan data. Misalnya, saat seorang teknisi 
ukur tanah menggunakan teknik pengukuran terestris dengan alat Total Station, teknisi 
ukur tanah ini juga harus bisa menguasai post processing, termasuk penggambaran hasil 

pengukuran yang telah dilakukannya.  

2. BIM (Building Information Modelling) Modeler.  

Building Information Modeling (BIM) adalah suatu konsep teknologi berbasis model 3D 
yang berisikan semua data dan informasi tentang objek sebenarnya dari model tersebut. 

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis 
pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian 
ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai dengan program pendidikan 
Diploma Dua, dan keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan program 
studi yang diusulkan. 
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Jadi, BIM bukanlah suatu aplikasi ataupun perangkat lunak (software). Seorang BIM 
modeler bekerja melakukan proses digitalisasi dari proyek atau pekerjaan konstruksi, 

mulai dari menciptakan 3D model (bangunan secara virtual) meng-input semua informasi 
bangunan tersebut, hingga memanfaatkan model dan informasi-informasi tersebut 

sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak yang terkait di dalam proyek. BIM dapat 
memberikan visualisasi nyata tentang apa yang akan dibangun beserta dengan semua 
informasi di dalamnya, sebelum diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dengan 

demikian, segala bahasan terkait dalam proses konstruksi dapat dibahas dan diselesaikan 
di awal serta menjadikan proses konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien. Seorang BIM 
Modeler membuat pekerjaan konstruksi bangunan menjadi bersifat paperless. 

3. Wirausahawan 

Dengan kemampuan lulusan dalam hal ukur tanah dan aplikasi penggambaran dalam 
lingkungan BIM, lulusan dapat membuka sendiri perusahaan konsultan survey ukur tanah 

dan konsultan penggambaran dalam BIM environment. Pengembangan lebih lanjut dari 
kemampuan lulusan dalam hal ukur tanah adalah lulusan dapat membuka laboratorium 
kalibrasi alat-alat ukur tanah. 

 

1.3  Capaian Pembelajaran 
 

 
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS D2 P2TBG diperoleh dari beberapa sumber, 

yaitu: 
1. CPL Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU) diperoleh dan dirumuskan berdasarkan 

SN-Dikti dan sesuai Deskriptor Level 4 KKNI.  
2. CPL Keterampilan Khusus (KK) dan Pengetahuan (P) diperoleh dari Kepmen 

Ketenagakerjaan RI No. 49 Tahun 2015 tentang SKKNI Technician Surveying (Juru 
Ukur), forum Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), dan BIM PUPR. 
Capaian Pembelajaran (mengacu pada Pasal 5 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). 

Deskripsi CP Berdasarkan KKNI diperlihatkan pada Tabel 3. 
 

Tabel 2. Deskriptor Level 4 KKNI 
Level 
KKNI 

Strata Deskriptor KKNI 

3 D1  

4 D2 1. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan 
kasus spesifik dengan menganalisis informasi 
secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari 
beberapa pilihan yang baku, serta mampu 
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas 
yang terukur; 

2. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian 
tertentu dan mampu menyelaraskan dengan 
permasalahan faktual di bidang kerjanya; 

3. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, 
menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, 
dan memiliki inisiatif; 

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi mengacu 
pada profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti 
dan level 4 (empat) KKNI dan relevansinya dengan keunggulan atau 
keunikan program studi yang diusulkan. 
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Level 
KKNI 

Strata Deskriptor KKNI 

4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan 
dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang 
lain. 

5 D3  

6 S1/Sarjana 
Terapan 

 

 

Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan PS D2 P2TBG sesuai SN Dikti  

No Capaian Pembelajaran (CP) Sumber Acuan 

I  Aspek Sikap Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

 I.1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius; 

 I.2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral dan etika; 

 I.3. berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
peradaban berdasarkan Pancasila; 

 I.4. berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

 I.5. menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain; 

 I.6. bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

 I.7. taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara menginternalisasi nilai, 
norma, dan etika akademik; 

 I.8. menunjukkan sikap 
bertanggungjawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri; 

 I.9. menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan. 

II Aspek Pengetahuan  

 II.1. menguasai konsep kerangka 
pengukuran poligon terbuka dan 
tertutup serta kontur permukaan bumi 
serta pemetaan suatu daerah 
(geomatika); 

FGD bersama praktisi DUDIKA, Kepmen 
Ketenagakerjaan RI No. 49 Tahun 2015 
tentang SKKNI Technician Surveying (Juru 
Ukur), forum Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), 
dan BIM PUPR. 
 
 VCC International, yang menyelenggarakan 
program pendidikan diploma 2 tahun CAD 
dan BIM Technician: 

 II.2. menguasai prinsip-prinsip 
pengukuran terestris dengan alat 
Waterpass/Auto Level dan Theodolite 
serta Total Statiton; 

 II.3. menguasai prinsip-prinsip 
penggambaran dengan CAD; 
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No Capaian Pembelajaran (CP) Sumber Acuan 

 II.4. menguasai penggambaran dan 
perhitungan volume dengan aplikasi 
spread processing dan CAD; 

https://www.vcc.ca/international/ 
programs/programs-ie/cad-and-bim-
technician/#curriculum 
  II.5. menguasai prinsip-prinsip mekanika 

rekayasa untuk memahami dan 
menghitung gaya sehingga dapat 
merencanakan dimensi struktur 
bangunan gedung agar dapat 
membangun suatu kontruksi yang 
kokoh dan mampu menahan gaya 
yang bekerja. 

 II.6. menguasai konsep pemodelan 
dengan BIM 4D sebagai representasi 
digital dari karakteristik fisik dan 
karakter fungsional dari suatu 
bangunan Gedung; 

 II.7. Menguasai perhitungan perkiraan 
biaya dari hasil pemodelan BIM 4D. 

III Aspek Keterampilan Umum  Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

 III.1. mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan tugas yang berlingkup luas 
dalam bidang yang spesifik , 
menganalisis informasi secara 
terbatas, dan memilih metode yang 
sesuai dari beberapa pilihan yang 
baku; 

 III.2. mampu menunjukkan kinerja bermutu 
dan terukur dari hasil kerja yang 
seluruhnya merupakan hasil kerja 
sendiri, tanpa pengawasan; 

 III.3. mampu memecahkan masalah 
pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang lazim, serta dilaksanakan dan 
bertanggung jawab secara mandiri 
atas hasilnya; 

 III.4. mampu menyusun laporan tertulis  
dalam lingkup terbatas; 

 III.5. mampu bekerjasama, berkomunikasi, 
dan mengambil inisiatif yang 
diperlukan dalam konteks 
pelaksanaan pekerjaanya; 

 III.6. mampu bertanggungjawab pada 
pekerjaan sendiri dan dapat diberi 
tanggung jawab atas mutu dan 
kuantitas hasil kerja orang lain; 

 III.7. mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan. 

IV Aspek Keterampilan Khusus FGD bersama praktisi DUDIKA, Kepmen 
Ketenagakerjaan RI No. 49 Tahun 2015 
tentang SKKNI Technician Surveying (Juru 
Ukur), forum Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), 
dan BIM PUPR. 
 

 IV.1. mampu menerapkan Keselamatan, 
Kesehatan Kerja dan Lingkungan  
(K3L) di lokasi kerja; 

 IV.2. mampu melakukan komunikasi dalam 
proses pengukuran; 

 IV.3. melakukan persiapan pengukuran; 

https://www.vcc.ca/international/%20programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum
https://www.vcc.ca/international/%20programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum
https://www.vcc.ca/international/%20programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum
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No Capaian Pembelajaran (CP) Sumber Acuan 

 IV.4. mampu mengoperasikan peralatan 
pengukuran; 

 VCC International, yang menyelenggarakan 
program pendidikan diploma 2 tahun CAD 
dan BIM Technician: 
https://www.vcc.ca/international/ 
programs/programs-ie/cad-and-bim-
technician/#curriculum 

 IV.5. melakukan pemetaan situasi; 

 IV.6. melakukan pengukuran stake-out dan 
marking; 

 IV.7. mengevaluasi hasil pekerjaan 
pengukuran; 

 IV.8. mampu menhitung volume dari hasil 
pekerjaan pengukuran dan 
menggambarkan back-up data 
perhitungan volumenya; 

 IV.9. mampu membuat laporan 
pengukuran; 

 IV.10. mampu menghasilkan gambar 
topografi, situasi, dan stake-out dari 
hasil pekerjaan pengukuran;   

 IV.11. mampu menghasilkan gambar kerja 
dari hasil pengukuran tapak 
bangunan gedung; 

 IV.12. mampu melakukan modeling struktur, 
arsitektur, dan MEP, dari gambar 
kerja; 

 IV.13. mampu menghasilkan volume 
pekerjaan dari hasil pemodelan 
struktur, arsitektur, dan MEP; 

 IV.14. mampu menghitung perkiraan biaya 
dari hasil pemodelan struktur, 
arsitektur, dan MEP. 

 

1.4  Rancangan Pembelajaran Program Diploma Dua 
Bekerjasama dengan Mitra Kerjasama (DUDIKA) 

 

 

Rancangan pembelajaran Program D2 Pengukuran dan 
Penggambaran Tapak Bangunan Gedung (PS D2 P2TBG) 
bekerjasama dengan mitra DUDIKA yaitu PT Takabeya Perkasa Gorup, 
PT Abad Jaya Abadi Sentosa, PT Sumber Alam Sejahtera, dam PT 
Pupuk Iskandar Muda, adalah berupa Kerjasama pembelajaran dalam 
hal magang 2 semester dan teaching industry. Kerja sama dalam 
program magang adalah program magang yang rekruitmennya 
dilakukan oleh mitra magang secara mandiri melalui Unit 
Pengembangan Karir dan Kemahasiswaan (PK2M) PNL atau melalui 
Jurusan Teknik Sipil PNL dalam proses rekruitmen hingga legal formal. 
Jadi, Program Magang kerjasama ini bisa dilakukan melalui: 

 

Bagian ini berisi uraian rancangan pembelajaran Program Diploma Dua 
bekerjasama dengan mitra kerjasama (misal teaching industry) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam satu 
atau lebih dokumen kerjasama yang relevan dari satu atau lebih mitra 
kerjasama. 

https://www.vcc.ca/international/%20programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum
https://www.vcc.ca/international/%20programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum
https://www.vcc.ca/international/%20programs/programs-ie/cad-and-bim-technician/#curriculum


15 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi - PS D2 P2TBG 

 

15 15 15 

 

 

1. Jalur Jurusan Teknik Sipil PNL, dimana jurusan dimungkinkan untuk 
melakukan inisiasi kerjasama dengan mitra DUDIKA yang 
permohonan magangnya melalui jurusan. PK2M PNL akan 
membantu untuk proses legal formalnya; 

2. Jalur PK2M PNL, dialam hal ini PK2M PNL dimungkinkan untuk 
melakukan inisiasi kerjasama dengan mitra DUDIKA tempat 
magang 2 semeseter atau mitra DUDIKA dapat mengajukan 
permohonan magang PK2M PNL. 

Kerjasama dalam hal teaching industry dengan mitra DUDIKA pada 
proyek-proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh mitra DUDIKA 
disepakati dilakukan dalam Jalur Jurusan. Jurusan Teknik Sipil 
melakukan pengusulan kegiatan teaching industry ke pihak mitra 
DUDIKA berdasarkan informasi progress kegiatan pada proyek-proyek 
yang sedang dikerjakan oleh DUDIKA. Pelaksana lapangan mitra 
DUDIKA bekerja sama dengan owner dan konsultan pengawas akan 
turut mendampingi kegiatan ini bersama dengan dosen/teknisi/PLP 
yang menjadi pengasuh kegiatan teaching industry.  

Dokumen kerjasama tersebut secara jelas mencantumkan kesediaan 
mitra kerjasama paling sedikit untuk (1) pemanfaatan sumberdaya 
pembelajaran yang tidak terbatas pada tempat praktikum/praktik 
studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk 
lainnya sesuai SN Dikti; (2) pengembangan kurikulum, (3) penyerapan 
lulusan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan; (4) peningkatan 
kompetensi calon mahasiswa dan mahasiswa. Ketentuan butir (4) 
hanya diperuntukkan bagi pengusul yang akan melaksanakan Program 
Diploma Dua Jalur Cepat 



16 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi - PS D2 P2TBG 

 

 

 

 

1.5  Struktur Kurikulum 
 

 

Tabel 4. Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran Semester 
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1 PNL-4101 Bahasa Inggris Teknik  2 0 0 5.67   - -  RPL Tidak 

1 JTS-4102 Ilmu Ukur Tanah  0 2 0 5.67      RPL Tidak 

1 JTS-4103 Mekanika Rekayasa                        2 0 0 5.67      RPL Tidak 

1 JTS-4104 Matematika Terapan  2 0 0 5.67      RPL Tidak 

1 JTS-4105 Metode Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung  2 0 0 5.67      RPL Tidak 

1 JTS-4106 Gambar Teknik/CAD                     0 2 0 5.67      RPL Tidak 

    TOTAL SKS Semester 1   8 4 0 34.00               

2 PNL-4201 Agama  2 0 0 5.67   - -  Ceramah, disksusi Tidak 

2 PNL-4202 
K3 dan Pengelolaan Lingkungan  2 0 0 5.67      

Ceramah, disksusi, SCL, 
PBL Tidak 

2 P2TBG-4203 
Pengukuran Tapak Bangunan Gedung  1 3 0 11.33      

Ceramah, disksusi, SCL, 
PBL Tidak 

2 P2TBG-4204 
Aplikasi Software Pemetaan Topografi dan Situasi 

 
1 

1 0 5.67      
Ceramah, disksusi, SCL, 
PBL Tidak 

Bagian ini berisi struktur mata kuliah secara berurut per semester, capaian pembelajaran lulusan, rencana pembelajaran 
semester, serta metode dan bentuk pembelajaran yang direncanakan dalam implementasi kurikulum, misalnya SCL (Student 
Centre Learning), PBL (Project Based Learning), dan lain sebagainya. Susunan mata kuliah dapat mengikuti contoh format 
tabel 2. Nama Mata Kuliah disesuaikan dengan kurikulum program studi yang diusulkan. 
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2 P2TBG-4205 
Konstruksi Digital Struktur  1 2 0 8.50      

Ceramah, disksusi, SCL, 
PBL Tidak 

2 P2TBG-4206 
Konstruksi Digital MEP  1 2 0 8.50      

Ceramah, disksusi, SCL, 
PBL Tidak 

2 P2TBG-4207 Konstruksi Digital Arsitektur  1 1 0 5.67      
Ceramah, disksusi, SCL, 
PBL Tidak 

2 P2TBG-4208 
Konstruksi Digital BoQ  1 1 0 5.67      

Ceramah, disksusi, SCL, 
PBL Tidak 

    TOTAL SKS Semester 2   10 10 0 56.67               

  PNL-4209 Pancasila  2 0 0 5.67   - -  Ceramah, disksusi Tidak 

  PNL-4210 Pendidikan Kewarganegaraan  2 0 0 5.67   - -  Ceramah, disksusi Tidak 

  PNL-4211 Bahasa Indonesia  2 0 0 5.67   - -  Ceramah, disksusi Tidak 

    TOTAL SKS Semester Antara   6 0 0 17.00               

3 JTS-4301 
Aplikasi K3 dan Pengelolaan Lingkungan  0 

0 2 5.67      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

3 P2TBG-4302 
Pengukuran Topografi dan Situasi Bangunan 
Gedung  0 0 4 11.33      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

3 P2TBG-4303 Stake-out dan Marking Tapak Bangunan Gedung  0 0 3 8.50      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

3 P2TBG-4304 Penggambaran Pemetaan Topografi dan Situasi  0 0 3 8.50      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

3 P2TBG-4305 Aplikasi Konstruksi Digital Struktur 1  0 0 4 11.33      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

3 P2TBG-4306 Aplikasi Konstruksi Digital Arsitektur 1  0 0 2 5.67      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

3 P2TBG-4307 Laporan Magang Industri 1  2 0 0 5.67     - Diskusi Ya 

    TOTAL SKS Semester 3   2 0 18 56.67               

4 P2TBG-4401 Aplikasi Konstruksi Digital Struktur 2  0 0 4 11.33      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

4 P2TBG-4402 Aplikasi Konstruksi Digital Arsitektur 2  0 0 4 11.33      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

4 P2TBG-4403 Aplikasi Konstruksi Digital MEP  0 0 4 11.33      Diskusi, SCL dan PBL Ya 
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4 P2TBG-4404 Aplikasi Konstruksi Digital BoQ  0 0 2 5.67      Diskusi, SCL dan PBL Ya 

4 P2TBG-4405 Laporan Magang Industri 2  2 0 0 5.67     - Diskusi Ya 

    TOTAL SKS Semester 4   2 0 14 45.33               

JUMLAH 28 14 32 209.67               

 
Keterangan: 

1. Diisi dengan tanda centang  jika mata kuliah termasuk dalam mata kuliah kompetensi program studi. 
2. Diisi dengan konversi bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran per minggu. 

3. Beri tanda  pada kolom unsur pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan rencana pembelajaran. 

4. Beri tanda  pada mata kuliah yang telah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 
5. Tuliskan metode dan bentuk pembelajaran, misalnya: SCL (Student Centre Learning), PBL (Project Based Learning), dll 

RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah jenis pengakuan yang dilakukan oleh PT Pengusul terhadap sertifikat 
kompetensi yang diterbitkan oleh LSP, sertifikat keahlian dari asosiasi profesi, atau sertifikat/surat keterangan/bukti 
pengalaman lain yang dicapai oleh calon mahasiswa yang dapat diakui setara dengan capaian pembelajaran kurikulum 
program studi yang diusulkan, berkisar 12 - 20 sks. 
KSA (Kuliah Semester Antara) adalah penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan di antara dua semester yang 
berurutan. 
Tulisan RPL dan/atau KSA Butir ini wajib diisikan pada tabel di atas jika pengusul akan melaksanakan Program 
Diploma Dua Jalur Cepat. 

6. Metode pembelajaran yang memerlukan keterlibatan DUDIKA sebesar 40 SKS atau 2 (dua) semester. 

Lampirkan dokumen kurikulum Program Studi Diploma Dua yang diusulkan. 
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1.6  Substansi Praktikum/Praktik/Praktik Studio/Praktik Bengkel/PKL/ 
Magang 

 
Tabel 5. Substansi Praktikum/Praktik/Praktik Studio/Praktik Bengkel/PKL/ Magang 

No. 
Nama 

Praktikum/Praktik/Prakt
ik Lapangan/Magang dll 

Substansi 

Rencana Pelaksanaan 

Durasi 
(jumlah 
jam per 

semester) 

Tempat 
Praktikum/Praktik/
PKL/Magang dll* 

1. Ilmu Ukur Tanah Pengukuran elevasi dengan 
waterpass 

79.33 Kampus PNL 

2. Gambar Teknik/CAD                    Penggambaran denah dan fasad 
bangunan dengan CAD 

79.33 Kampus PNL 

3. Pengukuran Tapak 
Bangunan Gedung 

Pengukuran situasi, topografi, 
stake-out, marking 

119.00 Kampus PNL 

4. Aplikasi Software 
Pemetaan Topografi dan 
Situasi 

Penggambaran hasil pengukuran 
dengan Civil3D 

39.67 Kampus PNL 

5. Konstruksi Digital 
Struktur 

Import file Civil3d ke Revit, 
pemodelan fondasi, kolom, 
balok, lantai, dan dinding struktur 79.33 Kampus PNL 

6. Konstruksi Digital MEP Pemodelan mechanical, 
electrical, dan plumbing 

79.33 Kampus PNL 

7. Konstruksi Digital 
Arsitektur 

Pemodelan dinding, curtain, 
lantai, pintu, jendela, plafond, 
rooms 39.67 Kampus PNL 

8. Konstruksi Digital BoQ Quantity take-off, schedule, filter 
schedule, sorting & grouping 

39.67 Kampus PNL 

9. Aplikasi K3 dan 
Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksanaan K3 sesuai 
dokumen RK3K di lapangan 
proyek 79.33 DUDIKA 

10. Pengukuran Topografi 
dan Situasi Bangunan 
Gedung 

Pengukuran situasi dan topografi 
di lapangan proyek 

158.67 DUDIKA 

11. Stake-out dan Marking 
Tapak Bangunan 
Gedung 

Stake-out dan marking di 
lapangan proyek 

119.00 DUDIKA 

12. Penggambaran 
Pemetaan Topografi dan 
Situasi 

Penggambaran hasil pengukuran 
dengan Civil3D di lapangan 
proyek 119.00 DUDIKA 

13. Aplikasi Konstruksi 
Digital Struktur 1 

Import file Civil3d ke Revit, 
pemodelan fondasi, kolom, 
balok, lantai, dan dinding struktur 
bangunan sampai 2 lantai di 
lapangan proyek 158.67 DUDIKA 

14. Aplikasi Konstruksi 
Digital Arsitektur 1 

Pemodelan mechanical, 
electrical, dan plumbing 
bangunan sampai 2 lantai di 
lapangan proyek 79.33 DUDIKA 

15. Aplikasi Konstruksi 
Digital Struktur 2 

Import file Civil3d ke Revit, 
pemodelan fondasi, kolom, 
balok, lantai, dan dinding struktur 
bangunan lebih dari 2 lantai di 
lapangan proyek 158.67 DUDIKA 
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No. 
Nama 

Praktikum/Praktik/Prakt
ik Lapangan/Magang dll 

Substansi 

Rencana Pelaksanaan 

Durasi 
(jumlah 
jam per 

semester) 

Tempat 
Praktikum/Praktik/
PKL/Magang dll* 

16. Aplikasi Konstruksi 
Digital Arsitektur 2 

Pemodelan mechanical, 
electrical, dan plumbing 
bangunan lebih dari 2 lantai di 
lapangan proyek 158.67 DUDIKA 

17. Aplikasi Konstruksi 
Digital MEP 

Pemodelan mechanical, 
electrical, dan plumbing di 
lapangan proyek 158.67 DUDIKA 

18. Aplikasi Konstruksi 
Digital BoQ 

Quantity take-off, schedule, filter 
schedule, sorting & grouping di 
lapangan proyek 79.33 DUDIKA 

    TOTAL JAM = 1824.67   

 
*) Di dalam kampus atau di luar kampus yaitu di mitra kerja sama 

 
Durasi praktikum/praktik/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/ 
magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
dihitung berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) sks 
setara dengan 170 menit kegiatan per minggu per semester. Jadi dalam 1 (satu) 
semester untuk setiap mata kuliah/modul berpraktikum/praktik/praktik lapang- 
an/magang dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/ praktik 
studio/praktik kerja lapangan/magang dan sejenisnya sesuai persamaan 
berikut: 

 
Jam praktik per semester = (jumlah sks mata kuliah praktik × 14 x 𝟏𝟕𝟎) jam 

𝟔𝟎 

1.7  Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Lampirkan 5 (lima) RPS mata kuliah penciri program studi terdiri atas 3 
(tiga) RPS mata kuliah yang dilaksanakan di PT pengusul dan 2 (dua) RPS 
mata kuliah yang dilaksanakan di DUDIKA (Dunia Usaha, Industri, dan 
Kerja). 

 
RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah/ 

blok/modul, dan memuat paling sedikit: 

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah/blok/modul, semester, sks, 
nama dosen pengampu; 

2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah/blok/ modul; 
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 mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 
9. Daftar referensi yang digunakan. 
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KRITERIA 2. PENDIDIK 
 
Pendidik terdiri atas dosen dan instruktur. Dosen adalah pendidik tetap pada 
perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau 
satuan pendidikan lain. Instruktur adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh 
waktu atau tidak penuh waktu dan berasal dari praktisi. Instruktur wajib ada jika 
pengusul akan melaksanakan Program Diploma Dua Jalur Cepat. 

2.1  Dosen 

Dosen untuk 1 (satu) program studi Diploma Dua paling sedikit berjumlah 3 
(tiga) orang calon dosen tetap dari perguruan tinggi pengusul. Dosen tetap yang 
akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) 
tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan; 

2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 

1. PTN - wajib menandatangani Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan 
Dosen Tetap dengan pemimpin perguruan tinggi pengusul atau telah 
diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil atau Dosen tetap 
dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 
pada perguruan tinggi pengusul; 

2. PTS - wajib menandatangani Surat Perjanjian Kesediaan Peng- 
angkatan Dosen Tetap dengan pemimpin Badan Penyelenggara PT 
Pengusul atau telah diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil 
Diperkerjakan atau telah diangkat sebagai dosen tetap pada PT 
pengusul oleh Badan Penyelenggara PT pengusul; 

3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain 
dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi peng- 
usul: 

1. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program 
studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai 
berikut: 

1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) 
mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, 
rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, 
pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media 
massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, 
militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 

2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) maha- 
siswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau 
rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, 
teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); 
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2. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada 
angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi 
yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 
(tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor; 

3. Ditugasi oleh pemimpin PT pengusul untuk menjadi dosen tetap pada 
program studi yang diusulkan; 

4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi 
paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang 
diusulkan; 

5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik 
Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan 
beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang 
Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh 
koma lima) jam per minggu; 

6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap 
di perguruan tinggi lain; 

7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK); 

8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen. 

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat 
jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini: 

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain 
dengan atau tanpa sepengetahuan perguruan tinggi pengusul; 

2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen; 

3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon 
dosen. 

 

Data calon dosen tetap pada program studi yang diusulkan 
 
Tabel 6. Calon Dosen Tetap PS D2 TBG 
 

No. 

 

Nama Dosen1 

 

NIDN2 

Latar Belakang Pendidikan3 

Diploma 
Tiga 

Sarjana/Sarjana 
Terapan 

Profesi 
Magister/ 
Magister 
Terapan 

Doktor/Doktor 
Terapan 

1. Andrian Kaifan, S.T., M.T. 0005077308      

2. Ismail Ramli, S.T., M.T. 0017047003      

3. Bakhtiar A., S.T., M.T. 00011126307      

Keterangan: 

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk 
pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi; 

2. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon 
dosen tidak memiliki NIDN); 

3. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah 
dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen menempuh program 
pendidikan diploma tiga, sarjana/sarjana terapan, magister/magister 
terapan, atau doktor/doktor terapan atau Surat Ketetapan Menteri tentang 
Rekognisi Pembelajaran Lampau. 

 
Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape 
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2.2  Instruktur pada Program Studi yang Diusulkan 
 

Instruktur yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka paling 
sedikit berjumlah 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

9. berstatus karyawan di mitra kerjasama (dunia usaha/industri/instansi/ 
lembaga) yang bekerja-sama dengan perguruan tinggi pengusul; 

10. memiliki surat persetujuan dari pemimpin mitra kerjasama (perusahaan/ 
industri/instansi/lembaga) yang bekerjasama dengan pemimpin perguruan 
tinggi pengusul; 

11. memiliki surat tugas dari pemimpin perguruan tinggi pengusul menjadi 
Instruktur pada program studi yang diusulkan; 

12. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Tiga dan; 

1. berpengalaman paling rendah 3 (tiga) tahun di tempat bekerja saat ini 
pada bidang pekerjaan yang relevan dan memiliki sertifikat 
keahlian/kompetensi yang masih berlaku, sesuai dengan program studi 
yang diusulkan, atau 

2. memiliki kualifikasi yang setara minimal dengan level 6 (enam) KKNI. 

 
Tabel 7. Data calon Instruktur pada PS D2 P2TBG 

 
 

 
No. 

 

 
Nama1 

Latar Belakang Pendidikan2 Sertifikat Keahlian/ 
Kompetensi yang 

dimiliki3 Diploma 
Tiga 

Sarjana/ 
Sarjana 
Terapan 

 
Profesi 

Magister/ 
Magister 
Terapan 

1. Hendra Gunawan, S.ST.     LPJK – Juru Ukur 
Kuantitas Jalan dan 
Jembatan 

2. Syurkani Manan, S.T.     • BNSP - Manajemen 
Energi pada Industri 

• BNSP – Manajemen 
Resiko 

• Brainbech – Project 
Management 

• CRP – Certified Risk 
Management 

 
 

 

Keterangan: 

1. Ketikkan nama-nama calon Instruktur (sesuai KTP) yang digunakan untuk 
pemenuhan persyaratan Instruktur; 

2. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah 
dan transkrip, yang diperoleh ketika calon Instruktur telah menempuh 
program pendidikan diploma tiga, sarjana/sarjana terapan, atau magister/ 
magister terapan; 

3. Ketikkan nama sertifikat Keahlian/Kompetensi yang dimiliki dan masih 
berlaku; 

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape 
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KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

 
3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi 
 
3.1.1  Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi 
 
 

 

 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Lhokseumawe 
 

Jurusan Teknik Sipil dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih setiap 

periode 4 (empat) tahunan. Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh 

Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua Kelompok 

Bidang Keahlian, Dosen dan tenaga administrasi. Pengelolaan dosen berada di 

tingkat jurusan, namun demikian dosen didistribusi kepada beberapa home base 

menyesuaikan dengan bidang kajian pada Program Studi. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap dosen dapat ditugaskan untuk mengajar pada prodi yang berbeda 

dari home base-nya. 

Bagian ini berisi uraian rancangan struktur organisasi dan tata kerja unit 
Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan 
antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit 
pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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Dengan adanya struktur organisasi tersebut, pembagian tanggung jawab 

pelaksanaan tugas menjadi lebih spesifik dan efisien. Tugas pokok dan fungsi 

masing-masing jabatan diatur pada buku Manual Pekerjaan pada Jurusan, Program 

Studi, Laboratorium (2012). 

 
Pemantauan pengelolaan jurusan dilakukan melalui Gugus Jaminan Mutu (GJM) 
yang merupakan perpanjangan tangan dari Pusat Pengembangan Pembelajaran 
dan Penjaminan Mutu (P4M). Selain itu, kinerja setiap program studi juga dilakukan 
Audit Mutu Internal (AMI) secara tahunan. Hasil audit akan dibahas pada tingkat 
manajemen melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 
 
Pengorganisasian kegiatan di Jurusan Teknik Sipil sudah memanfaatkan 
perkembangan teknologi. Penyampaian informasi sudah dilakukan melalui laman 
web http://sipil.pnl.ac.id dan grup WhatsApp yang dikelola langsung oleh perangkat 
jurusan. Pengelolaan informasi personil dilakukan melalui laman web 
http://simpeg.pnl.ac.id. Selain itu, pengelolaan perkuliahan juga menggunakan 
beberapa metode seperti e-learning PNL, grup WhatsApp, Google Classroom, dll. 
Untuk penilaian hasil studi mahasiswa sudah disediakan sistem informasi akademik 
yang dapat diakses pada laman web http://siakad.pnl.ac.id. 
 
Menindaklanjuti kondisi Covid-19 yang membuat semua kegiatan serba digital, 
Jurusan Teknik Sipil sudah memiliki sistem presensi dosen dan mata kuliah 
berbasis aplikasi. Sehingga pendataan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam 
pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dapat dilakukan dengan kontak yang 
minimal dan tetap menerapkan protokol kesehatan. 
 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pengelola Program Studi 

 
Gambar 3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe 

 

http://sipil.pnl.ac.id/
http://simpeg.pnl.ac.id/
http://siakad.pnl.ac.id/


25 25 25 25 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi - PS D2 P2TBG 

 

 

 

Tabel 3.1 Tatakerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS) 
 

No. Nama Unsur Nama Organ di PT Tupoksi & Hubungan Kerja 

1. Penyusun 
kebijakan 

Senat 1. Menetapkan kebijakan pengawasan bidang 
akademik;  

2. Memberikan pertimbangan terhadap norma 
akademik yang diusulkan oleh Direktur;  

3. Memberikan pertimbangan terhadap pedoman 
akademik yang diusulkan Direktur;  

4. Memberikan pertimbangan terhadap kode etik 
sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur;  

5. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode 
etik sivitas akademika;  

6. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan 
akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh 
Direktur;  

7. Mengawasi penerapan pedoman akademik 

8. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan 
penjaminan mutu perguruan tinggi; 

9. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi 
pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat mengacu pada 
renstra;  

10. Memberikan pertimbanagn dan usul perbaikan 
proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat pada Direktur; 

11. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, 
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 

12. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian 
dan pencabutan gelar dan penghargaan 
akademik; 

13. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian 
kinerja dosen; 

14. Memberikan rekomendasi sanksi terhadap 
pelanggaran norma, etika dan pedoman akademik 
oleh dosen pada Direktur. 

Dewan Penyantun 1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan 
Direktur di bidang non-akademik; 

2. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan 
Direktur di bidang non-akademik; 

3. Memberikan pertimbangan pada Direktur dalam 
mengelola PNL; 

4. Memberikan pertimbanagn dalam 
pengembangan PNL terkait peningkatan daya 
saing lulusan di dunia industri. 

2. Pelaksana 
Akademik 

Direktur 
 
Direktur dalam  
melaksanakan 
tugas dan 
wewenang 
dibantu oleh: 

  
1. Wakil Direktur I 
2. Wakil Direktur II 
3. Wakil Direktur III 

1. Menyusun statuta beserta perubahannya untuk 
diusulkan kepada menteri; 

2. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan 
akademik; 

3. Menyusun norma akademik untuk diusulkan 
kepada senat; 

4. Menyusun kode etik sivitas akademika untuk 
diusulkan kepada senat; 

5. Menyusun dan/atau mengubah rencana 
pengembangan jangka panjang 25 tahun PNL; 

6. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 
5 tahun PNL; 
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No. Nama Unsur Nama Organ di PT Tupoksi & Hubungan Kerja 

7. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja 
dan anggaran tahunan; 

8.  Mengelola pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana 
kerja anggaran tahunan; 

9. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil 
Direktur sesuai peraturan undang-undang; 

10. Menjatuhkan sanksi pada sivitas akademika; 
11. Menyusun dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan PNL 
kepada menteri 

Wakil Direktur I Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Wakil Direktur II Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan 
kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. 

Wakil Direktur III Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan 
kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni 

Jurusan Melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) 
rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi 

Program Studi Penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu 
kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat 
menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 
sesuai sasaran kurikulum 

Pusat Penelitian 
dan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat (P3M) 

Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dan ikut 
mengusahakan sumber daya yang diperlukan 

3. Pengawas dan 
Penjaminan Mutu 

Satuan Pengawas 
Internal (SPI) 

a. Menetapkan kebijakan program pengawasan 
internal bidang non-akademik; 

b. Melakukan pengawasan internal terhadap 
pengelolaan pendidikan non-akademik; 

c. Menyusun laporan hasil pengawasan; 
d. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan; 

e. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada 
direktur; 

f. Memberikan saran dan/atau pertimbangan 
mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan 
nonakademik. 

Satuan 
Penjaminan 
Mutu Internal 
(SPMI) 

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi 
sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan 
mutu akademik yang kontinyu dan sistematis dalam 
rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan PNL 

4. Penunjang 
Akademik atau 
Sumber Belajar 

UPT Perpustakaan Melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk 
keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

Laboratorium Sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian 
cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan 
program studi yang bersangkutan dan sumber daya 
untuk pengembangan ilmu dan pendidikan. 

5. Pelaksana 
Administrasi 
atau Tata Usaha 

BAAK Melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, 
alumni, perencanaan, sistem informasi dan kerjasama 
di lingkungan PNL. 
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3.1.2  Perwujudan Good Governance dengan Lima Pilar Tata Pamong 
 

 
 

 

Tata pamong merupakan suatu sistem untuk memelihara efektivitas peran 
para pimpinan dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan 
penyelenggaraan program studi. Sistem tata pamong yang dijalankan 
program studi harus mewujudkan good university governance. Sistem tata 
pamong dijalankan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati 
bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, 
dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya 
organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara 
pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, 
sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan 
(administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan bengkel). Sistem Tata Pamong 
dan Tata Kelola Jurusan Teknik Sipil tercantum dalam dokumen Organisasi 
dan Tata Kelola Jurusan Teknik Sipil Tahun 2018. Tata pamong yang baik 
dapat terlihat dari lima pilar yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 
jawab, dan adil. 

• Kredibel 
Upaya pencapaian visi misi, tujuan, strategi Jurusan Teknik Sipil dan 
pengembangan prodi, dalam hal pemilihan ketua jurusan dan prodi 
mengacu kepada Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2018. 
Mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap dosen tetap Jurusan Teknik Sipil dapat mengajukan diri untuk 

menjadi Ketua Program Studi; 
2. Nama calon dapat di usulkan oleh Ketua Jurusan dengan beberapa 

faktor yang menjadi perhatian terutama loyalitas dan kinerja yang 
baik; 

3. Unsur Pimpinan Lembaga memutuskan dan menetapkan Ketua Prodi 
dengan pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

 
Bentuk kredibel dalam bidang akademik seperti dilakukannya  
pengelolaan sistem informasi akademik yang dapat diakses oleh semua 
akademisi melalui www.siakad.pnl.ac.id baik dosen, tenaga pendidik dan 
mahasiswa. Sedangkang untuk pelaksaan Tridarma perguruan tinggi, 
kridebilitas diterapkan dengan dibentuknya suatu Unit Penjaminan Mutu 
yang berfungsi sebagai tim audit, monitoring dan evaluasi semua 
kegiatan tridharma perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu telah 
berjalan baik dengan tersedianya kebijakan mutu, standar mutu, SOP 
dan unit pelaksana. 

• Transparan 
Transpansi yang dijalankan oleh Pengelola Jurusan dan Program Studi 
adalah pada kegiatan berikut: 

Bagian ini berisi uraian rancangan perwujudan good governance dengan lima 
pilar tata pamong, yakni kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, 
dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan. 

http://www.siakad.pnl.ac.id/
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1. Penyusunan kegiatan tahunan di juruan dan prodi; 
2. Kegiatan PBM di jurusan dan prodi; 
3. Pelaksanaan GKM di jurusan dan prodi. 
Transparansi dalam membuat keputusan dilaksanakan melalui 
keterlibatan perangkat jurusan dan prodi untuk berbagai permasalahan 
PBM dan musyawarah secara terbuka dan kebersamaan. Setiap 
pertemuan perangkat jurusan dan prodi selalu membuat dokumen 
pendukung baik berupa absen kehadiran, risalah rapat dan photo 
aktivitas. Kegiatan dilaksanakan secara berkala atau menurut kondisi 
yang mengharuskan membicarakan permasalahan. Dalam kondisi 
dimana permasalahan yang tidak mampu diselasaikan di jurusan, maka 
pada tahap berikutnya pertemuan dilaksanakan dengan melibatkan 
kehadiran pimpinan secara berjenjang. Suatu keputusan yang telah 
diambil baik ditingkat jurusan maupun di tingkat pimpinan, selalu 
dilaksanakan pemberian imformasi dan sosialisasi ke stake holders di 
jurusan dan prodi.  

 

• Akuntabel 
Implementasi prinsip akuntabilitas pada Jurusan Teknik Sipil dan 
Program Studi pada bidang akademik dan non akademik sebagai 
berikut: 
1. Penyusunan Program akademik sesuai dengan tujuan visi, misi, 

tujuan dan strategi Jurusan Teknik Sipil yang merupakan 
penjabaran dari VMTS Lembaga PNL; 

2. Melaksanakan pendidikan yang efektif dan efisien dengan selalu 
diterapkan  pada penyusunan dan pelaporan Beban Kerja Dosen 
(BKD) tiap semester; 

3. Guna menjamin terselenggaranya sistem tata pamong yang 
akuntabel, semua program dan kebijakan  yang  akan  
dilaksanakan pada tingkat jurusan dan program studi direncanakan  
melalui  rapat  kerja  yang  dilaksanakan secara  rutin  setiap  6 
(enam) bulan,  rapat  evaluasi  dilakukan  setiap  3  (tiga)  bulan,  
serta  rapat monitoring  minimal  1  (satu)  kali  dalam  1  (satu)  
bulan,  didokumentasikan  dalam  bentuk kumpulan  laporan.  

 

• Bertanggung jawab 
Semua pengelola UPPS dan staf pengajar, teknisi dan staf administrasi 
bertanggung jawab terhadap semua kegiatan. Pengola UPPS 
bertanggung jawab terhadap proses kegiatan pembelajaran, mulai dari 
penyusunan jadwal perkuliahan, distribusi mata kuliah, penyusunan 
dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) & penulisan Tugas 
Akhir, proses monitoring dan evalusi di tengah & akhir semester. Staf 
pengajar bertanggung jawab terhadap kegiatan perkuliahan  sesuai 
dengan Rencana Pengajaran Semester (RPS) dan membantu kegiatan-
kegiatan prodi lainnya. Teknisi bertanggung jawab terhadap kegiatan  
bengkel dan laboratorium. Staf administrasi bertanggung jawab 
terhadap tugas administrasi. Semua tanggung jawab ini dituangkan 
dalam laporan evaluasi jurusan setiap semesternya. 
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• Adil 
Penerapkan prinsip adil pada jurusan dan program studi memberikan 
kesempatan untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran. Semua civitas jurusan Teknik Sipil diberikan hak yang 
sama, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun training-training. 

 

 
 

 
 

3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal 
 
 3.1.1 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal 
 

 

 

Penetapan kebijakan mutu Jurusan Teknik Sipil untuk mewujudkan visi dan misi yang 

berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Jurusan Teknik Sipil yang bermutu di PNL 

melalui SPMI pada tingkat PNL dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat jurusan 

yang diteruskan ke program studi yang ditetapkan oleh SK Direktur PNL. Pelaksanaan 

penjaminan mutu didasarkan kepada prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, 

Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) yang dilakukan dengan beberapa strategi 

yang terkait dengan SPMI yaitu antara lain dengan mengimplementasikan metode 

PPEPP.  

Dalam pelaksanaan PBM, Jurusan Teknik Sipil melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) / 

P4M berpedoman pada Panduan Mutu Akademik PNL. Penjaminan Mutu Jurusan 

Teknik Sipil yang mengacu pada Buku Penjaminan Mutu Politeknik Negeri 

Lhokseumawe Tahun 2016 yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Prosedur 

Mutu dan Standar Mutu (http://pnl.ac.id/download). Gambar 1 berikut ditampilkan buku 

pedoman mutu yang tersedia di PNL. 

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 6 (enam) aspek, yaitu: 

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, 

dan formulir SPMI; 
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 
4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); 
5. memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu (jika ada); dan 
6. memiliki pedoman RPL (khusus untuk pengusul yang akan melaksanakan 

Program Diploma Dua Jalur Cepat). 
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Gambar 1. Panduan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe 

 
Sistem dokumentasi penjaminan mutu Jurusan teknik Sipil mengacu kepada pedoman 

P4M-PNL yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)-PNL yang 

diuraikan pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 8. Sistem Dokumentasi Penjaminan Mutu Jurusan Teknik Sipil – Politeknik Negeri 

Lhokseumawe 

Tingkat Dokumen Kode 
Satuan 
kerja 

Penanggung 
Jawab 

Politeknik 1. Kebijakan Mutu KM Unit 
Penjaminan 
Mutu (UPM) 

Direktur dan 
Ketua UPM 2. Manual Mutu MM 

3. Prosedur Mutu PM 

4. Standar Mutu SM 

5. Formulir Mutu FM 

6. Standar Operasional 
Prosedur  

SOP 

7. Peraturan Akademik PA 

8. Dokumen Pendukung 
(OTK, Statuta, RIP, 
Renstra, Renop, dll) 

DP 

Jurusan 1. Spesifikasi Program 
Studi 

SP Gugus 
Kendali 
Mutu 

Ketua 
Jurusan dan 
Ketua 
Gugus 
Kendali 
Mutu 

2. Kompetensi Lulusan KL 

3. Instruksi Kerja IK 

4. Program Pembelajaran 
(Silabus, GBPP, SAP, 
RPS) 

PP 

5. Dokumen Pendukung 
Borang  

BO 

6. Dokumen Pendukung 
Evaluasi Diri 

ED 

 

Penjaminan mutu dilakukan secara bertahap, terstruktur dan berkelanjutan. 
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Kebijakan dituangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Audit Mutu Internal (AMI). SPMI bertanggungiawab dalam pelaksanaan 
penjamin mutu intemal pada tingkat politeknik, jurusan dan program studi. AMI 
Akademik bertanggungiawab melakukan aktivitas audit pada seluruh kegiatan 
unit politeknik sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Kegiatan 
Audit dilakukan oleh tim audit bersertifikat AIMA yang ditunjuk melalui Surat 
Keputusan (SK) Direktur.   

Dalam penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu di tingkat politeknik, 
jurusan/program studi agar pelaksanan pengembangan, penerapan dan 
evaluasi peningkatan mutu di semua unit kerja dapat terlaksana maka dapat 
lihat bagan Pelaksana Kegiatan UPM / P4M pada Struktur Organisasi Gambar 
2.4 sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2. Struktur Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu  

SPMI di jurusan dilaksanakan oleh GKM dengan tugas a) penyusunan 
dokumen Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan 
Instruksi Kerja (IK); b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan; dan c) 
peningkatan mutu jurusan. GKM beranggotakan: ketua jurusan, ketua 
program studi, para dosen perwakilan program studi yang ditunjuk.  

Monitoring pelaksanaan penjaminan mutu PBM pada setiap program studi 
dilakukan oleh GKM. Monitoring dilakukan antara lain: pada awal semester 
yaitu a). jumlah beban mengajar dosen pada awal semester berjalan; b). 
Jadwal mengajar dan praktikum; c). memastikan kesiapan material praktikum 
di laboratorium; pada pertengahan semester  a). P4M melakukan pemantauan 
kehadiran mengajar dosen dan mengirimkan hasil pemantauan ke Ketua 
program studi; b). Ketua program studi menanggapi dengan memberikan 
formulir berhalangan dan penggantian jadwal perkuliahan dan pada akhir 
semester melakukan rekapitulasi kehadiran dosen.  
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Evaluasi yang telah dilakukan terdokumentasi pada buku Laporan Evaluasi 
PBM yang dilakukan oleh P4M. Evaluasi yang dilakukan oleh program studi 
terkait PBM dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang diisikan oleh 
dosen dan mahasiswa sehingga hasilnya sebagai tindak lanjut untuk 
pengembangan program studi yang berkelanjutan. Indikator evaluasi PBM 
yang dilakukan program studi yaitu:   

a. proses PBM terdiri dari dan kesiapan sarana dan prasarana berupa 

ketersediaan ruang belajar dan fasilitas peralatan, ruang Jurusan Teknik 

Sipil dan ruang praktek/laboratorium;  

b. distribusi beban mengajar; 

c. pembimbingan akademik; 

d. sistem informasi akademik; 

e. bimbingan Tugas Akhir; 

f. ketersediaan RPS mata kuliah; 

g. ketersediaan Kelompok Bidang Keahlian (KBK); dan 

h. pedoman pelaksanaan  PKL.  

Tindak lanjut hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh P4M dipergunakan 

sebagai perbaikan dan pengembangan program studi, antara lain:   

a. meningkatkan proses PBM di program studi melalui peningkatan sarana 

dan prasarana pembelajaran;  

b. meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dosen dalam kelas; 

c. meningkatan fungsi dan peran dari Pembimbing Akademik;  

d. memperbaharui peralatan praktek di laboratorium   

e. memperbaharuhi  kelengkapan  RPS   

 

Sebagai contoh dari salah satu tindak lanjut pada kelengkapan RPS dilakukan 
pemeriksaan terhadap capaian pembelajaran seperti yang telah direncanakan 
dalam kurikulum. Ketua program studi melakukan evaluasi terhadap jumlah 
pertemuan dan kesesuaian materi yang diberikan erhadap RPS yang ada 
berdasarkan laporan pelaksanaan PBM dari hasil monitoring, Ketua program 
studi melakukan tindak lanjut berupa peringatan baik secara lisan maupun 
tertulis untuk penyempurnaan RPS. 

 

3.1.1 Rancangan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (khusus bagi 
pengusul yang akan melaksanakan Program Diploma Dua Jalur Cepat) 

 

 

Bagian ini berisi uraian mengenai Rancangan Pedoman Rekognisi 
Pembelajaran Lampau (RPL) yang ditujukan untuk memberikan pengakuan 
dalam satuan sks dari kegiatan calon mahasiswa dan mahasiswa Program 
Diploma Dua yang diusulkan. Rancangan Pedoman sekurang-kurangnya berisi 
tentang (1) mekanisme pemberian RPL, (2) jenis kegiatan yang dapat diakui 
melalui RPL, dan (3) jumlah sks yang dapat diakui melalui RPL. 
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Rencana asesmen untuk mata kuliah yang ditempuh melalui rekognisi rembelajaran 

lampau (RPL) pada PS D2 P2TBG dapat dilakukan dengan menyiapkan indikator 

kinerja/elemen kompetensi dari masing masing mata kuliah. 

 
 
Tabel 9. Indikator kinerja/elemen kompetensi RPL PS D2 P2TBG 
 

No Indikator Kinerja/Elemen Kompetensi Mata Kuliah RPL Terkait 

1. • Personal identification; 
• Spelling dan pronouncing; 
• Describing technical objects; 
• Asking and answering questions; 
• Telling the time; 
• Asking and giving directions; 
• Cause and effect; 
• Following dan giving instruction; 
• English for Land Surveying; 
• Berkomunikasi dengan bahasa asing. 

Bahasa Inggris 

2. • Penentuan koordinat; 
• Membuat garis lurus di lapangan; 
• Pengukuran sipat datar; 
• Pengukuran Poligon; 
• Memahami tentang Tachimetri. 

Ilmu Ukur Tanah 

3. • Memahami Satuan dan sistem konversi 
satuan; 

• Mengerti jenis beban pada struktur dan dapat 
menentukan beban perencanaan; 

• Dapat menghitung reaksi-reaksi pada struktur 
statis tertentu dan menguraikan gaya arah 
diagonal menjadi gaya arah vertikal dan 
horizontal; 

• Dapat menghitung reaksi-reaksi pada struktur 
kantiliver; 

• Dapat meghitung dan menggambar diagram 
gaya lintang, momen dan gaya aksial. 

Mekanika Rekayasa                       

4. • Trigonometri; 
• Matematika geodesi. 

Matematika Terapan 

5. • Menjelaskan tentang konsep/sistem produksi 
berbasis proyek; 

• Menjelaskan ciri dan karakteristik aktivitas 
proyek; 

• Menjelaskan sistem perencanaan proyek; 
• Menjelaskan metode pelaksanaan proyek; 
• Menjelaskan metode  evaluasi thd proyek. 

Metode Pelaksanaan Konstruksi 
Bangunan Gedung 

6. • Menggambar Denah, tampak, potongan dan 
detail bangunan; 

• Menggambar Tangga, rangka atap, kusen, 
pintu, jendela dan pembesian; 

• Memahami Cara penyelesaian menu utama; 

Gambar Teknik/CAD                    
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No Indikator Kinerja/Elemen Kompetensi Mata Kuliah RPL Terkait 

• Memahami Cara penyelesaian dengan 
perintah baku pada command. 

• Memahami Arti pada perintah utama gambar 
dua dimensi; 

• Memahami Penyelesaian dengan cara polar 
dan kartesius; 

• Memahami Dimensioning setup; 
• Memahami Style setup; 
• Memahami Block system; 
• Memahami Penyisipan file drawing; 
• Menggambar bangunan gedung sederhana 

dengan AutoCAD. 

 

Berdasarkan indikator kinerja di atas, kemudian dibuatlah ke dalam Form 10. 

Perangkat Asesmen Tulis dan Form 12. Perangkat Asesmen Lisan. Kedua form ini dapat 

dilihat pada bagian lampiran. Pelaksanaan asesmen RPL dilakukan pada waktu yang sudah 

disepakati bersama asesi. Instrumen-instrumen pelaksanaan asesmen RPL tediri dari 20 

formulir yang dapat dilihat pada Buku Pedoman RPL PS D2 P2TBG. 

Setelah melalui rangkaian proses asesmen para calon peserta program RPL ini akan 

memperoleh hasil sesuai dengan rencana asesmen yang disusun dalam kelengkapan 

instrumen asesmen. Hasil yang diperoleh kemudian dibuat rekapitulasi dan diberikan nilai 

sesuai “grading” yang diperoleh.  Hasil asesmen untuk setiap peserta selanjutnya dinyatakan 

dalam Surat Keputusan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai 

bukti pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebaskan perkuliahannya namun 

ditempuh dalam asesmen RPL.  

 

3.3  Sarana dan Prasarana 

 
3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor, dan perpustakaan 

 

Tabel 10. Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor, dan perpustakaan 
 

 
 

No. 
 

Jenis Ruang 
Jumlah Unit 

(buah) 
Luas Total 

(m2) 
Kapasitas 

total (orang) 

Status 

SD KS SW 

1 Ruang Kuliah1 2 112 48    

2 Ruang Dosen2 1 84 9    

3 Kantor & Adm 1 35 4    

4 Perpustakaan 1 722 100    

TOTAL 29 2484   

 
Keterangan: SD = Milik Sendiri; KS = Kerja Sama; SW = Sewa/Kontrak 
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3.3.2  Ruang akademik khusus dan peralatan 

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium, studio, 
bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain 
yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang 
diusulkan), dengan mengikuti format tabel berikut: 

 
Tabel 11. Ruang akademik khusus dan peralatan 

No
. 

Nama Ruang 
Akademik Khusus 

Jumla
h Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan Kapa
sitas 
total 
(oran

g) 

Peralatan 

SD 
DU
DIK
A 

S

W 

Jenis Unit 

          

1 Ruang  Lab.  
Bahan 

1 120,00  -  30 Mesin Uji Tekan, Los 
Angeles Abrassion, Vibro 

elektrik, Vibro elektrik, 
Elektrik Sieve Shaker, 

Permeability Beton, Core 
Drill, Flowtabel Elektrik, 
Calibration Anvil, Vacum 

Turbo, Hammer Test, 
Crak Detector, Rebar 

detector, Portable 
permeability, Pundit Plus, 
Uji Tarik Besi, Uji Tekan 
dan lentur Mortar, Mesin 

Uji Partikel dan Uji 
Potensial Korosi 

- 

2 Ruang  Lab.  
Mekanika Tanah 

1 168,00  -  30 Proktor Test 
Apparatus,  Proktor 
Hydraulic Extruder,  

Dutch Cone 
Penetrometer 

Hydraulic Machine/ 
Sondir Hidrolik,  Soil 
Hydrometer,  Digital 

Tritest,  Cbr Machine,  
Sand Pouring Cylinder 
(Tabung),  Unconfined 

Compression Plater 
And Strain Gauge 

Mounting Assembly,  
Consolidation/ 

Oedometer Digital,  
Direct Shear Machine,  

Cordrill Machine,  
Falling Head 

Permeability,  Liquid 

- 
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Keterangan: * isi dengan tanda centang () pada kolom yang sesuai. 
 

Ruang akademik khusus dan peralatan yang dicantumkan adalah 
ruang akademik khusus dan peralatan utama yang digunakan 
untuk pelaksanaan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti 
peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan 
sebagainya 

 
3.4  Tenaga Kependidikan 

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang 

No
. 

Nama Ruang 
Akademik Khusus 

Jumla
h Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan Kapa
sitas 
total 
(oran

g) 

Peralatan 

SD 
DU
DIK
A 

S

W 

Jenis Unit 

          

Limit Test, Sieve 
Analysis Test Set,  

Digital Auto 
Motorrized Direct / 
Residual Shear App 

dan Oven 

3 Ruang Gudang 
Bahan 

1 100,00  -   Molen Beton, Mesin Uji 
Tekan Manual dan tool 

- 

4 Ruang Lab.  
Hidrolika 

1 120,00  -  30 Hydraulic Bench, Fluid 
Friction Apparatus, Open 

Channel Flow, 
Permeability Tank, 

Hydrostatic Pressure 
Apparatus, Verniel level 
Gate, Digital Planimeter 

Placom, Manometer (Low 
pressure) dan GPS 

Sounder 

- 

5 Laboratorium 
Komputer 

1 108,00  -  30 Desk Computer dan 
Printer 

- 

6 Laboratorium 
Geodesi 

1 60,00  -  30 Total Station, 
Theodolite Digital, 
Theodolite Optical, 

Water Pass/Levelling, 
Tripod, GPS, Automatic 

Level AE-7C, Laser 
Distance Meter, Rugby 

410 DG dan Prisma 
Tripot 

- 

7 Laboratorium 
Teknologi/ 
Worksop 

1 72,00  -  30 Peralatan praktek kayu, 
peralatan praktek batu, 

peralatan praktek 
plumbing, peralatan 
praktek drainase, 

peralatan praktek talang 
atap, peralatan praktek 

baja 

- 
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untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) 
orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling 
rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima 
puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 
37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu: 

 
 
Tabel 12. Ruang akademik khusus dan peralatan 

No 
Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan denagn Pendidikan Tertinggi 

M P S D4 D3 

1. Administrasi - - - - 1 

2. Laboratorium - - - - 1 

3. Perpustakaan - - - 1 - 

 Jumlah - - - 1 2 

 
 
 
 

Keterangan: 
 

 
1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon 
pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator 
jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya; 

2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; 
D3 = diploma tiga; 
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3.5 Kemitraan 
3.5.1  Kemitraan dengan DUDIKA 

 
Keterangan: 

 
1. Ketikkan nama mitra kerjasama; 

2. Ketikkan Internasional, Nasional, atau Lokal; 

3. Ketikkan  pada setiap kolom manfaat yang sesuai; 

4. Bukti kerjasama dapat berupa Surat Pernyataan, Surat Penugasan, Surat 
Perjanjian Kerjasama (SPK), dokumen Memorandum of Understanding (MoU), 
Memorandum of Agreement (MoA), atau dokumen sejenis lainnya. Dalam 
dokumen tersebut dengan tegas dinyatakan secara rinci kesediaan mitra untuk 
melaksanakan butir-butir kerjasama, misalnya untuk penyerapan lulusan. 
Lampirkan scan asli bukti kerjasama tersebut. 

 
 

No 
Mitra 

kerja sama 
Tingkat 

Manfaat bagi program studi Bukti Kerja 
Sama 

Pemanfaatan 
Sumber daya 

Pengembangan 
kurikulum 

Penyerapan 
lulusan 

Peningkatan 
kompetensi 

calon 
mahasiswa dan 

mahasiswa 

 

1 PT. PIM lokal √ √ - √ MoU dan 
MoA (on 
progress) 

2 PT. Takabeya 
Perkasa group 

lokal √ √ - √ MoU dan 
MoA 

3 PT. Abad Jaya 
abadi sentosa 

lokal √ √ - √ MoU dan 
MoA 

4 PT. Sumber Alam 
Sejahtera 

lokal √ √ - √ MoU dan 
MoA 

5.  BAPPEDA Aceh 
Utara 

lokal √ - - √ MoU, Mo 
Adan SPK 

6.  Dinas Pertanian 
Aceh Utara 

lokal √ - - √ MoU dan 
SPK 

7.  LAPAS 
Lhokseumawe 

lokal  √ - - - MoU dan 
MoA 
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3.5.2  Kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 

 
 

The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) merilis hasil survey yang 
menunjukkan masih rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia. Hasil survey ini 
diukur dengan parameter Human Development Index (HDI) dengan memberikan 
indikator mutu SDM Indonesia pada tahun 2019 yang berada pada posisi 107 dari 
189 negara di dunia. Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah pengangguran 
terdidik yang jumlahnya masih sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2021 sebesar 6,49 persen. 
Persentase ini mengalami penurunan TPT sebesar 0,58 persen poin jika 
dibandingkan dengan Agustus 2020. 
 
Pemerintah dalam mempercepat penyelesaian permasalahan pengangguran 
terdidik telah mempersiapkan sebuah system pendidikan nasional yang mencakup 
Program Diploma dua Jalur Cepat (PD2JC) yang bernaung di bawah pendidikan 
Vokasi yang berfungsi sebagai pendidikan terminal yang mempersiapkan tenaga 
kerja yang profesional dan mempercepat pemberdayaan SDM dalam mengisi 
keperluan pembangunan nasional. 
 
Berdasarkan pemaparan tersebut, lulusan pendidikan vokasi PS D2 P2TBG 
diharapkan dapat menjawab kebutuhan mitra dari SMK dengan siswa yang telah 
memiliki ketrampilan yang baik namun masih memerlukan sertifikat atau ijazah 
yang lebih tinggi namun dalam waktu studi yang singkat. Nantinya, lulusan PS D2 
P2TBG diproyeksikan telah siap untuk mengaplikasikan ketrampilannya di dunia 
kerja. Selama lulusan mengikuti program PS D2 P2TBG, mahasiswa akan dibekali 
dengan pemantapan ilmu dan teknologi yang memiliki sikap profesional serta 
kompetensi khusus yang mendukung ketrampilan yang telah diperoleh mahasiswa 
selama studi awal di sekolah kejuruan (SMK). 
 
Untuk tujuan di atas, proses pembelajaran yang hanya bersifat simulasi tidak akan 
mencapai keahlian yang professional yang dibutuhkan oleh dunia usaha dunia 
industri dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, kegiatan praktek mahasiswa selama 
ini hanya sekedar formalitas yang diharapkan sebagai pemenuhan standar 
minimal yang harus dicapai. Namun seiring waktu, DUDIKA terus menuntut 
kompetensi tenaga kerja yang berkualitas yang bercirikan budaya kerja yang 
membentuk kebiasaan sistem kerja. Sehingga, penyelenggaraan pendidikan yang 
berorientasi kepada DUDIKA menjadi prioritas untuk mendukung kebutuhan dunia 

Bagian ini wajib diisi bagi PT pengusul yang akan melaksanakan 
Program Diploma Dua Jalur Cepat 

Bagian ini berisi uraian bentuk dan ruang lingkup kemitraan antara per- 
guruan tinggi pengusul, dengan 1 (satu) atau lebih DUDIKA dan 1 (satu) atau 
lebih SMK, yang sedikitnya mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi 
atau pengalaman lain yang dicapai oleh siswa/i SMK yang dapat diakui 
setara dengan capaian pembelajaran kurikulum program studi yang 
diusulkan sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan Diploma Dua. 
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kerja. 
 
Keterlibatan DUDIKA dalam pembenahan pembelajaran vokasi khususnya PS D2 
P2TBG dimulai dari penyusunan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan 
DUDIKA yang mana pelaksanaan kurikulum akan dievaluasi secara bersama oleh 
lembaga pendidikan vokasi dan DUDIKA sehingga nantinya lulusan sudah benar-
benar siap untuk mengaplikasikan ilmu dan ketrampilannya di DUDIKA. Pelibatan 
DUDIKA pada penerapan kebijakan link&match sudah dilakukan dalam bentuk 
program Survey Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa (SID OPLAH) 
kabupaten Aceh Utara 2021. Selain untuk peningkatan proses pendidikan yang 
efektif dan efisien, juga diharapkan dapat memberikan pengakuan dan 
penghargaan terhadap pengalaman kerja di industri sebagai bagian dari proses 
pendidikan. Pada kegiatan SID OPLAH, Politeknik Negeri Lhokseumawe telah 
mengaplikasikan ketrampilan mahasiswa jurusan teknik sipil dalam bidang survey 
dengan menggunakan peralatan theodolite, waterpass, total station, GPS, dan 
drone. Daerah pekerjaan yang dilakukan seluas 1500 Ha dengan lama pekerjaan 
90 hari (3 bulan). Dalam pelaksanaannya, dosen dan PLP merupakan pekerja 
professional yang langsung mengaplikasikan ketrampilannya di lapangan dengan 
mentransfer langsung ke mahasiswa. Di sini, mahasiswa merupakan pekerja yang 
dimagangkan pada DUDIKA. Harapan setelah kegiatan ini berlangsung, 
mahasiswa dapat menaikkan ketrampilan survey dari yang sebelumnya memiliki 
ketrampilan pemodelan menjadi ketrampilan aplikatif.
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DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF 

PADA LAMAN silemkerma.kemdikbud.go.id 
 

 

No. 
Nomor 
Butir 

 

Keterangan 

1 Persyaratan Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi 
tentang pembukaan Program Studi Diploma Dua 
kepada Mendikbud. 

2 Persyaratan Scan asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi mengenai rekam jejak perguruan 
tinggi pengusul, tingkat kejenuhan program studi yang 
diusulkan, dan tingkat keberlanjutan program studi yang 
diusulkan jika memperoleh izin; 

3 Persyaratan Scan asli Sertifikat Akreditasi dengan peringkat 
akreditasi paling rendah B dari Program Diploma Tiga 
atau Sarjana Terapan yang serumpun pada PT 
pengusul (persyaratan ini diwajibkan bagi PT yang 
akan melaksanakan Program Diploma Jalur Cepat) 

4 Persyaratan Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan 
Tinggi tentang pembukaan program studi yang 
diusulkan; 

5 Persyaratan Scan asli Dokumen kerja sama antara perguruan tinggi 
pengusul dengan mitra kerja sama (dunia usaha/dunia 
industri, lembaga, atau instansi) yang secara jelas 
mencantumkan kesediaan dunia usaha/dunia industri 
antara lain untuk (1) pemanfaatan sumber daya 
pembelajaran di DUDIKA di antaranya namun tidak 
terbatas pada tempat praktikum/praktik studio/praktik 
bengkel/praktik kerja lapangan/ magang, dan/atau 
bentuk lainnya sesuai SN Dikti; (2) pengembangan 
kurikulum, (3) penyerapan lulusan yang memenuhi 
persyaratan dan kebutuhan DUDIKA; dan (4) pening- 
katan kompetensi calon mahasiswa dan mahasiswa 
(butir 4 ini hanya untuk pengusul yang akan 
melaksanakan Program Diploma Jalur Cepat) 

6 1.7 Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata 
kuliah penciri program studi yang terdiri atas 3 (tiga) 
RPS mata kuliah yang dilaksanakan di PT dan 2 (dua) 
RPS mata kuliah yang dilaksanakan di DUDIKA 

7 2.1 & 2.2 Scan asli KTP calon dosen tetap dan instruktur 

8 2.1 & 2.2 Scan  ijazah  asli  dan  transkrip  asli  semua  program 
pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat 
Ketetapan  Menteri  tentang  Rekognisi   Pembelajaran 
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No. 
Nomor 
Butir 

 

Keterangan 

  Lampau dari calon dosen tetap dan instruktur 

 
2.1 & 2.2 Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon 

dosen dan instruktur lulusan luar negeri, dari 
Kementerian yang menangani pendidikan tinggi 

9 2.1 Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen 
tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per 
minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
pada program studi yang diusulkan; 

10 2.1 Dosen Tetap PTN 

Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS 
di PT pengusul; atau 

Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap 
dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul 

Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen 
Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul; 

Dosen Tetap PTS 

Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS 
dipekerjakan di PT pengusul; atau 

Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap 
dari Badan Penyelenggara PT pengusul; 

Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen 
Tetap dengan Badan Penyelenggara PT pengusul; 

11 2.1 & 2.2 Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan 
Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tetap dan 
instruktur pada program studi yang diusulkan; 

12 2.1 & 2.2 Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh dosen 
tetap dan instruktur (sesuai contoh terlampir) (dapat 
disesuaikan berdasarkan kebutuhan) 

13 2.2 Scan asli sertifikat keahlian/kompetensi yang masih 
berlaku dari calon instruktur yang relevan dengan 
Program Diploma Dua yang diusulkan 

14 2.2 Scan asli surat persetujuan dari pemimpin mitra kerja 
sama (perusahaan/industri/instansi/lembaga) yang 
bekerja sama dengan perguruan tinggi pengusul 

15 3.2 Dokumen Kebijakan SPMI; 
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No. 
Nomor 
Butir 

 

Keterangan 

 

16 3.2.2 Dokumen Pedoman RPL, khusus bagi pengusul yang 
akan menyelenggarakan Program Diploma Dua Jalur 
Cepat) 

17 3.4 Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; 

18 3.4 Scan asli KTP tenaga kependidikan; 

19 3.4 Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga 
kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 
(tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu 

 

Semua dokumen tersebut harus discan dari dokumen aslinya, dan hasil scan 
tersebut harus dalam keadaan terbaca. Scan dari fotokopi atau scan fotokopi 
yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan 
dievaluasi. Untuk memperkecil ukuran dokumen maka sebagian atau seluruh 
dokumen dapat dikonversi dari dokumen pengolah kata (Microsoft Word atau 
yang sejenis) menjadi dokumen portabel (pdf) menggunakan piranti lunak 
yang tepat. 
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