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1. Visi, Misi dan 
Tujuan STMIK 
Parna Raya 
Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional.” 

 
Tujuan STMIK Parna Raya Manado : 

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi 
informasi yang sesuai dengan perkembangan Teknologi 
Informasi dan mampu berkompetisi di tingkat Nasional. 

2. Menghasilkan lulusan yang professional di bidang Teknologi 
Informasi 

3. Menghasilkan lulusan yang inivatif, kreatif, disiplin, jujur dan 
bertanggung jawab pada pekerjaannya di kemudian hari 
 

1. Tujuan dokumen 
tertulis kebijakan 

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI STMIK Parna Raya Manado 
dimaksudkan sebagai : 
 
1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku 

kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan 
STMIK Parna Raya Manado; 

2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan 
manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan 
dan meningkatkan mutu SPMI; 

3. Bukti otentik bahwa STMIK Parna Raya Manado telah memiliki 
dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut 
peraturan perundang-undangan. 
 

2. Luas Lingkup  Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan 
tinggi pada STMIK Parna Raya, dengan focus utama pada aspek 
pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. 
Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal 
atau perintis, sebab secara bertahap focus dari luas lingkup kebijakan 
SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang 
bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan 
sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak industry, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
 
 

3. Pihak-pihak yang 
terkena kebijakan 

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam STMIK Parna Raya 
Manado, yaitu : jurusan/ program studi, biro dan pusat-pusat studi. 
 

4. Istilah dan definisi 1. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, 
sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 

2. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan  mengenai SPMI 
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yang berlaku di STMIK Parna Raya Manado 
3. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang 

bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 
4. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi criteria, patokan, ukuran, 

spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 
5. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam STMIK Parna Raya 

Manado secara periodic untuk memeriksa, menganalisis, dan 
menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk 
mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 

 

5. Rincian kebijakan Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
Komputer Parna Raya Manado berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan 
untuk : 

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa 
dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila 
diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi 
penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera 
diperbaiki; 

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada 
masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang 
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang 
ditetapkan; 

3. Mengajak semua pihak dalam STMIK Parna Raya Manado untuk 
bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standard 
dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 

 
Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STMIK Parna Raya Manado : 
 
SPMI pada STMIK Parna Raya Manado dirancang, dilaksanakan dan 
ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model 
PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dengan model ini, maka STMIK Parna 
Raya Manado akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin 
dicapai melalui strategi dan serangkain aktivitas yang tepat. Kemudian, 
terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan 
selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah 
yang lebih baik secara berkelanjutan. 
 
Dengan model PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan STMIK Parna 
Raya Manado secara berkala  harus melakukan proses evaluasi diri 
untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standard 
dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan 
kepada Ketua STMIK Parna Raya Manado. Terhadap hasil evaluasi diri 
pimpinan unit dan Ketua STMIK Parna Raya Manado akan membuat 
keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan mutu. 
 
Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga 
mengharuskan setiap unit dalam STMIK Parna Raya Manado bersikap 
terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa oleh tim auditor 
internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. 
Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan 
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dilaporkan kepada pimpinan unit dan STMIK Parna Raya manado, untuk 
kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan 
rekomendasi dari tim auditor. 
 
Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STMIK Parna Raya 
Manado terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STMIK Parna Raya 
Manado pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan 
kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan 
secara berkelanjutan. 
 
Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah 
kesiapan semua prodi dalam STMIK Parna Raya Manado untuk 
mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh 
BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          S: Standard 

Model Manajemen PDCA 
 
Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STMIK Parna Raya Manado dan juga 
untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STMIK Parna Raya Manado, 
maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras 
dalamnya selalu berpedoman pada prinsip : 
 

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan 
eksternal; 

2. Mengutamakan kebenaran; 
3. Tanggungjawab social; 
4. Pengembangan kompentensi personel; 
5. Partisipatif dan kolegial; 
6. Keseragaman metode; 
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. 

 
Strategi SPMI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna 
Raya Manado : 
 
Strategi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna Raya 
Manado di dalam melaksanakan SPMI adalah : 

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap 
perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan 
SPMI; 

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan 
pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada 
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tahap penetapan standar SPMI; 
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi 

para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara 
khusus pelatihan sebagai auditor internal; 

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada 
para pemangku kepentingan secara periodic. 

 
Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras STMIK Parna Raya 
Manado : 
 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Parna Raya Manado 
memiliki 3 program studi dan pada tahun 2006 mengalami 
perampingan struktur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 
mempertahankan keberlanjutan operasional. Dengan tetap mengikuti 
aturan dan prosedur hokum yang berlaku yaitu memperhatikan amanat 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan, bahwa unsur Pembantu 
Ketua boleh berjumlah kurang dari 3 orang sesuai dengan kebutuhan 
institusi tersebut. Melalui mekanisme rapat anggota senat maka 
diputuskan bahwa melihat kondisi dan keadaan STMIK Parna Raya 
Manado pada saat itu maka unsure Pembantu Ketua 2, dan Pembantu 
Ketua 3, restrukturisasi menjadi Wakil Ketua sampai batas waktu yang 
tidak ditentukan atau sesuai dengan kebutuhan. 
 
Meskipun demikian, karena semangat kebersamaan dan satu 
perjuangan untuk mencapai visi, misi dan tujuan institusi, maka 
keadaan tersebut sampai saat ini tidak menjadi kendala bagi 
pengelolaan institusi secara keseluruhan. Melihat tuntutan dan 
perkembangan keilmuan yang semakin kompleks, penjaminan mutu 
pendidikan dan tata kelola institusi yang harus lebih akuntabel, 
transparan, dan cerdas, maka kualitas SDM dan penempatan personil 
yang tepat untuk menduduki posisi di unit kerja menjadi kunci 
keberhasilan institusi. Persyaratan dan pemilihan personil untuk 
menduduki posisi di unit kerja menjadi kunci keberhasilan institusi. 
Persyaratan dan pemilihan personil untuk menduduki posisi structural 
sudah mengikuti tatacara yang diatur dalam statute STMIK Parna Raya 
Manado. Di STMIK Parna Raya Manado telah dilaksanakan program 
kaderisasi kepemimpinan secara terprogram di mana dosen-dosen 
muda berprestasi dan mmepunyai kemampuan manajerial yang bagus 
telah diberikan tanggung jawab pada posisi structural tertentu di 
program studi agar dapat mempunyai pengalaman dan kemampuan 
yang cukup apabila saatnya nanti harus menjalankan amanah 
memegang jabatan pimpinan sekolah tinggi. 
 
Pimpinan STMIK Parna Raya menyadari bahwa program studi 
merupakan ujung tombak penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi sehingga harus terus melakukan inovasi dinamis untuk 
mewujudkan STMIK Parna Raya sebagai Good University Governance 
(GUG), maka akuntabilitas dan kredibilitas pelaksanaan kegiatan 
institusi didasarkan pada Renstra periode 2006 – 2011. 
 
Untuk membangun dan mencapai system tata pamong yang kredibel, 
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akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil di STMIK Parna 
Raya, maka kepemimpinan di level sekolah tinggi  bersifat korporasi 
dengan pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya masing-
masing. Keputusan ditentukan dengan semangat kebersamaan dan 
melalui pertemuan koordinasi dengan tiap bagian dan program studi. 
Rapat koordinasi dan evaluasi rutin antara pimpinan dan jajarannya 
dilakukan setiap minggu, serta rapat rutin antara pimpinan sekolah 
tinggi dan civitas dilakukan setiap bulan sekali dalam bentuk pertemuan 
dosen. Segala kebijakan dan keputusan pimpinan selalu disampaikan ke 
jajaran dan atau program studi melalui rapat-rapat pertemuan tersebut 
agar terjamin transparansi. Sementara itu kebijakan tentang prioritas 
pengembangan program studi yang dimasukkan dalam Renstra juga 
dibicarakan dan didiskusikan bersama dengan program studi untuk 
menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar. 
 
STMIK Parna Raya Manado menetapkan bahwa pada setiap aras harus 
melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. 
 
Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi dan tugas pokok 
dari masing-masing unit yang terdapat dalam STMIK Parna Raya 
Manado sebagai berikut :  
 
struktur organisasi terlampir 
 
                                                        

6. Daftar Standar A. Standar Isi 
STD-STMIKPR/SPMI/A.01 Standar Penyusunan Kurikulum 
STD-STMIKPR/SPMI/A.02 Standar Evaluasi Kurikulum 

B. Standar Proses 
STD-STMIKPR/SPMI/B.01 Standar Kehadiran Dosen dalam 
Perkuliahan 
STD-STMIKPR/SPMI/B.02 Standar Penulisan Satuan Acara 
Perkuliahan 
STD-STMIKPR/SPMI/B.03 Standar Pembimbingan Akademik 
 

C. Standar Kompetensi Lulusan 
STD-STMIKPR/SPMI/C.01 

D. Standar Dosen 
STD-STMIKPR/SPMI/D.01 Standar Kualifikasi Akademik 
STD-STMIKPR/SPMI/D.02 Standar Kinerja Dosen 

E. Standar Penilaian Hasil Belajar 
STD-STMIKPR/SPMI/E.01 Standar Metode & Komponen 
Penilaian 

F. Standar Sarana dan Prasarana 
STD-STMIKPR/SPMI/F.01 Standar Sarana dan Prasarana 

G. Standar Pengelolaan 
STD-STMIKPR/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan 
STD-STMIKPR/SPMI/G.02 Standar Kualifikasi Pimpinan 

H. Standar Pembiayaan 
STD-STMIKPR/SPMI/H.01 Standar Biaya Studi 
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7. Daftar Manual / 
Prosedur / SoP 

I. Tahap Penetapan Standar 
M.Pntp-STMIKPR/Std/01. Penetapan Standar 

      II.     Tahap Pelaksanaan Standar 
               M.Plks-STMIKPR/Std/02. Pelaksanaan Standar 
               SoP/Plks/A.01/1 Penyusunan Kurikulum 
               SoP/Plks/A.02/1 Evaluasi Kurikulum 
               SoP/Plks/B.03/1 Pembimbingan Akademik 
               SoP/Plks/F.02/1 Perawatan Kebersihan 
     III.     Tahap Pengendalian Standar 
               M.Pgdl/Std/03. Pengendalian Standar 
               SoP Audit Mutu 
               SoP Penulisan Laporan Audit 
      IV.    Tahap Peningkatan Standar 
               M.Pnkt/Std/04. Peningkatan Standar 

8. Referensi 1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen 

2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

3. PP Republik Indoensia No.19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan. 
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MANUAL MUTU 
 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 

INFORMATIKA KOMPUTER STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Kode/No : 
M.Pntp-STMIKPR/Std/01 
 

Tanggal : 1 November 2009 
 

MANUAL SPMI Revisi    : 0 
 

Halaman : 1 dari 4 
 

 

MANUAL  

PENETAPAN STANDAR 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 

INFORMATIKA KOMPUTER PARNA 

RAYA MANADO 

 

Proses    Tanggal 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna Raya 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional.” 

 
 

2. Tujuan Manual Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

3. Luas lingkup 
Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku : 
1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan; 
2. Untuk semua standar; 

4. Definisi istilah 1. Merancang standar; olah pikir untuk menghasilkan standar 
tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini 
dapat berupa elaborasi/menjabarkan 8 standar nasional 
pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur 
berbagai aspek secara lebih rinci; 

2. Merumuskan standar; menuliskan isi setiap standar ke dalam 
bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan 
rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree; 

3. Menetapkan standar; tindakan berupa persetujuan dan 
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku; 

4. Studi pelacakan: 
Adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui 
pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk 
tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan di STMIK 
Parna Raya Manado. 

5. Uji Publik : 
Adalah untuk mendapatkan masukan dari public tentang 
standar yang ditetapkan oleh STMIK Parna Raya Manado 
sehingga public dapat mengetahui lebih dini atas standar 
tersebut. Di samping itu, uji public dilakukan untuk menjaring 
komitmen dari berbagai pihak demi penyempurnaan standar 
sehingga dapat diimplementasikan dengan lancar. 

5. Langkah-langkah 
atau Prosedur 

1. Jadikan visi dan misi STMIK Parna Raya Manado sebagai titik 
tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga 
menetapkan standar 

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak 
dibuatkan standarnya. 

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang 
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak 
dapat disimpangi 

4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis 
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang 
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hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku 
kepentingan internal dan/atau eksternal 

6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan 
mengujinya terhadap visi dan misi universitas. 

7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan 
menggunakan rumus ABCD 

8. Lakukan uji public atau sosialisasi draf standar dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau 
eksternal untuk mendapatkan saran 

9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan 
hasil dari no.8 

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk 
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan 
penulisan 

11. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam 
bentuk keputusan 

 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 
yang menjalankan 
SoP 

Tim SPMI PT atau unit khusus SPMI sebagai perancang dan coordinator 
dengan melibatkan pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
Komputer Parna Raya Manado dan semua unit serta para dosen, 
masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang 
keahliannya. 
 

7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis 
 berupa : 
 
Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang 
berkaitan dengan pendidikan. 
 
Ketersediaan peraturan dalam no. 1 
 
Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 
 
 

8. Referensi 1. UU No.20/2003 tentang system pendidikan nasional 
2. SK Mendiknas RI No. 132/D/0/2001 tentang pendirian STMIK 

Parna Raya Manado 
3. Rencana strategis STMIK Parna Raya Manado 2006 – 2011 
4. Pedoman penjaminan mutu DIKTI tahun 2003 
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LOGO SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 
INFORMATIKA KOMPUTER STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Kode/No : 
M.Plks-STMIKPR/Std/02 
 

Tanggal : 1 Agustus 2009 
 

MANUAL SPMI 
 
 
 
 

Revisi    : 0 
 

Halaman : 1 dari 3 
 

 

 

MANUAL  

PELAKSANAAN/PEMENUHAN 

STANDAR 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 

INFORMATIKA KOMPUTER PARNA 

RAYA MANADO 

Proses    Tanggal 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Maria Oley, SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat    

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STIMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna Raya 
Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional.” 

 
 

2. Tujuan Manual Untuk melaksanakan standar / memenuhi standar 
 

3. Luas lingkup 
Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku : 
1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua 
aras; 

2. Untuk semua standar; 

4. Definisi istilah 1. Melaksanakan standar : ukuran, spesifikasi, patokan, 
sebagaimanan dinyatakan dalam pernyataan standar harus 
dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

2. Prosedur/SoP:  
Prosedur yang memerinci dan menjelaskan langkah serta 
mekanisme pelaksanaan semua proses aktifitas  dalam sistem 
penjaminan mutu yang melibatkan berbagai fungsi 

3. Instruksi kerja: 
Dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara  rinci dan 
jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi 
saja sebagai pendukung Prosedur Mutu atau Prosedur Kerja 

4. Langkah-langkah 
atau Prosedur 

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai 
dengan isi standar 

2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-
dosen, dan mahasiswa, secara periodic dan konsisten 

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja 
atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi 
standar 

4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan 
menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian. 

5. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 

yang menjalankan 
SoP 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah : 
1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 

dan/atau 
2. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh 

standar yang bersangkutan, dan/atau 
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan 

standar yang bersangkutan 
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6. Catatan  
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa prosedur /SoP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap 
standar. 
 
 

7. Referensi 1. UU No.20/2003 tentang system pendidikan nasional 
2. SK Mendiknas RI No. 132/D/0/2001 tentang pendirian STMIK 

Parna Raya Manado 
3. Rencana strategis STMIK Parna Raya Manado 2006 – 2011 
4. Pedoman penjaminan mutu DIKTI tahun 2003 
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LOGO SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 
INFORMATIKA KOMPUTER STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Kode/No : 
M.Pgdl-STMIKPR/Std/03 
 

Tanggal : 1 Agustus 2009 
 

MANUAL SPMI 
 
 
 
 

Revisi    : 0 
 

Halaman : 1 dari 3 
 

 

MANUAL  

PENGENDALIAN STANDAR 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN 

INFORMATIKA KOMPUTER  

PARNA RAYA MANADO 

 

Proses    Tanggal 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Maria Oley, SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna Raya 
Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional.” 

 
 

2. Tujuan Manual Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat 
tercapai/terpenuhi 

3. Luas lingkup 
Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku : 
1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi 
secara rutin dan terus menerus; 

2. Untuk semua standar; 

4. Definisi istilah 1. Pemantauan atau monitoring; mengamati suatu proses atau 
suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah 
proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang 
diharuskan dalam isi standar. 

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detil semua 
aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara 
berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek 
penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai 
dengan isi standar.  
 

5. Langkah-langkah 
atau Prosedur 

1. Lakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, 
mingguan, bulanan atau semesteran terhadap pelaksanaan isi 
standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan 
pendidikan. 

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, 
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan 
pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti 
prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap standar yang telah 
dilaksanakan  

4. Periksa dan pelajari alas an atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal 
dicapai. 

5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan dari isi standar. 

6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, 

misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali 
berjalan sesuai dengan isi standar 

8. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang 
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas 
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9. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan 
unit kerja dan pimpinan universitas, disertai saran atau 
rekomendasi. 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 
yang menjalankan 
SoP 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah : 
1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 

dan/atau 
2. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh 

standar yang bersangkutan, dan/atau 
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan 

standar yang bersangkutan 

7. Catatan  
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa : 

1. Prosedur / SoP audit 
2. Formulir Evaluasi Diri 
3. Formulir temuan hasil pemeriksaan / audit 

 
 

8. Referensi 1. UU No.20/2003 tentang system pendidikan nasional 
2. SK Mendiknas RI No. 132/D/0/2001 tentang pendirian STMIK 

Parna Raya Manado 
3. Rencana strategis STMIK Parna Raya Manado 2006 – 2011 
4. Pedoman penjaminan mutu DIKTI tahun 2003 
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LOGO SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 
INFORMATIKA KOMPUTER STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Kode/No : 
M.Pnkt-STMIKPR/Std/04 
 

Tanggal : 1 Agustus 2009 
 

MANUAL SPMI 
 
 
 
 

Revisi    : 0 
 

Halaman : 1 dari 3 
 

 

 

MANUAL  

PENGENDALIAN STANDAR 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN 

INFORMATIKA KOMPUTER  

PARNA RAYA MANADO 

 

Proses    Tanggal 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Maria Oley, SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK    

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional.” 

 
 

2. Tujuan Manual Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap 
berakhirnya siklus masing-masing standar. 

3. Luas lingkup 
Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku : 
1. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir, dan 

kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap 
standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. 
Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 
tahunan; 

2. Untuk semua standar; 

4. Definisi istilah 1. Pengembangan atau peningkatan standar; upaya untuk 
mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara 
periodic dan berkelanjutan 

2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, 
antara lain, pada : 
a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya 
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan 
masyarakat pada umumnya, dan 

c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas 
3. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar 

sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya 

5. Langkah-langkah 
atau Prosedur 

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar 
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan 

hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat structural 
yang terkait dan dosen 

3. Evaluasi isi standar 
4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar 
 
 
 
 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 

yang menjalankan 
SoP 

Pihak yang harus mengembangkan standar adalah : 
Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 
bekerja sama dengan Pejabat structural dengan bidang 
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan 
dosen. 
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7. Catatan  
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen 
tertulis berupa formulir/template standar. 
 
Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan 
Standar (M.Pntp/Std/01) 
 

8. Referensi M.Pntp/Std/01. Manual Penetapan Standar 
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STANDAR MUTU 
 

 

STMIK PARNA RAYA MANADO KODE/NO.: 

STD-STMIKPR/SPMI/A.01 

Tanggal  : 1 Agustus 2009 

 

STANDAR SPMI Revisi     : 0 

Halaman : 1 dari 3 

 

STANDAR 

PENYUSUNAN KURIKULUM 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                   Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley, SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalia Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi STMIK 
Parna Raya Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna 
Raya Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat 
nasional pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi 
Informasi yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan 
yang Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar 
Nasional.” 

 
 

2. Definisi Istilah 1. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan 
kajian dan pelajaran serta penyampaian dan penilaiannya 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraak 
kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. 
2. APTIKOM : Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer 
 

3. Rasionale 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten 
hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan 
salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari STMIK Parna 
Raya Manado. Untuk itu, diperlukan kurikulum perguruan tinggi 
yang   relevan dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders, 
dengan selalu mengkaji kebutuhan pengguna dan sesuai dengan 
kualifikasi sarjana yang hendak dihasilkan. Dalam mengarahkan 
penyusunan dan pengembangan kurikulum, diselaraskan dengan 
visi dan misi STMIK Parna Raya Manado dan kerangka kurikulum 
yang dikeluarkan oleh APTIKOM.  

4. Pernyataan Isi 
Standar 

STMIK Parna Raya manado mengelola tiga program studi yang 
berada dalam core ilmu yang sama. Sehingga memudahkan 
dalam mengarahkan penyusunan dan pengembangan 
kurikulum, diselaraskan dengan visi dan misi STMIK Parna 
Raya Manado dan kerangka kurikulum yang dikeluarkan oleh 
APTIKOM. Beberapa mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh 
semua prodi adalah Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Pendidikan Agama, Bahasa Inggris, Etika dan Profesi, serta 
Kewirausahaan. 

5. Strategi Langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis 
kompetensi : 

a. Penyempurnaan program pendidikan 
b. Evaluasi Program Pendidikan 
c. Pengembangan Program Pendidikan 
d. Implementasi Program Pendidikan 
e. Identifikasi Kebutuhan 
f. Analisis Kebutuhan 
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g. Pengukuran kebutuhan 

6. Indikator 1. Penyerapan Lulusan di Industry meningkat dari 50% 
menjadi  90%  

2. Lulusan meningkat dari 50% menjadi 90% dalam 
pengembangan kewirausahaan di bidang teknologi.  

 

7. Subyek atau Pihak 
yang bertanggung 
jawab untuk 
mencapai/memenu
hi isi standar 

1. KaProdi 
2. Para Dosen 

8. Referensi 1. UU No. 02 tahun 1989 tentang system Pendidikan 
Nasional, 

2. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang 
pendidikan tinggi, dan paradigm baru pendidikan 
tinggi yang dituangkan dalam Kerangka 
Pengembangan Pendidikan Tinggi jangka Panjang 
(KPPT-JP, 1996 -2005)  

9. Verifikasi Rancangan, isi, dan implementasi kurikulum sudah sesuai 
dengan visi, misi, sasaran dan tujuan, dengan pertimbangan: 

Dasar yang mengatur kurikulum tersebut berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
pemerintah, kebijakan teknis Direktur Jenderal 
pendidikan Tinggi, dan teknis pelaksanaan kurikulum 
operasional yang digariskan oleh Koordinator Kopertis 
Wilayah IX Sulawesi 
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LOGO SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 
INFORMATIKA KOMPUTER STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Kode/No : 
 STD-STMIKPR/SPMI/A.02 

Tanggal : 3 Agustus 2009 

STANDAR SPMI Revisi    : 0 

Halaman : 1 dari 3 

 

 

STANDAR 

EVALUASI KURIKULUM 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN 

INFORMATIKA KOMPUTER  

PARNA RAYA MANADO 

 

 

Proses    Tanggal 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna Raya 
Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional.” 

 
 

2. Rasionale Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STMIK Parna Raya Manado dalam 
menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan 
kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu 
mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna 
lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna 
lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STMIK Parna Raya 
Manado untuk secara periodic dan terus menerus melakukan evaluasi, 
koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum. 
 
Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi, dan 
pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan 
hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan 
ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini 
mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi 
Kurikulum yang  akan menjadi tolok ukur baik bagi KaProdi maupun 
dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, 
penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum. 
 

3. Subyek/Pihak 
yang bertanggung 

jawab untuk 
mencapai/memen

uhi isi standar 

1. KaProdi atau Ketua Jurusan 
2. Dosen Ketua Tim Kurikulum 

4. Definisi istilah 1. Pemangku Kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, 
mahasiswa 

2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia 
usaha, pemerintah, pengguna lulusaan, orang tua / wali 
mahasiswa, masyarakat secara umum 

3. Studi Pelacakan Lulusan 
4. Struktur Kurikulum 
5. Kompetensi 

5 Pernyataan Isi 
Standar 

1. KaProdi harus membentuk tim kurikulum dengan tugas utama 
mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima) 
tahun sekali 

2. Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan 
jabatan fungsional Wakil Ketua, Ketua Jurusan dan Sekretaris 
Jurusan dengan predikat kelulusan minimal Magister untuk 
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Wakil Ketua STMIK Parna Raya Manado. 
3. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus 

melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku 
kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi 
pelacakan lulusan. 

4. Dosen yang menjadi Ketua Tim Kurikulum harus memiliki 
kemampuan: 
a. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi 

dan pengembangan kurikulum 
b. Mengidentifikasikan dan menganalisis berbagai factor yang 

mempengaruhi kelayakan dan pengembangan kurikulum 
c. Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan 

menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya 
untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana 
untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum. 

d. Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau 
rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum 

e. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan 
pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam 
jurusan atau program studi.  
 

6. Strategi 1. KaProdi  membina hubungan dengan organisasi profesi, 
alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 

2. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan 
untuk dosen. 
 

7. Indikator  
Tingkat keterserapan fresh graduates (lulusan) pada 3 (tiga) 
bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 10% 
 

8. Dokumen Terkait 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula 
kaitannya dengan : 
a. Standar Penyusunan Kurikulum 
b. Standar Kompetensi Lulusan 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SoP) 
Evaluasi Kurikulum 
 

9. Referensi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional pendidikan. 
Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang 
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 
Hasil Belajar Mahasiswa. 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

STD-STMIKPR/SPMI/F.01 

Tanggal  : 

 

STANDAR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 3 

    

STANDAR 

KEHADIRAN DOSEN DALAM 

PERKULIAHAN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                 Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI-PT   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua   

5. Pengendalian Hasanudin 
SIrait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna 
Raya Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 
“Menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan Terkemuka Di Bidang  Teknologi 
Informasi tingkat Nasional pada tahun 2015.” 
 
Misi STMIK Parna Raya Manado :  

“Menyelenggarakan pendidika berbasis Teknologi Informasi yang 
bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang professional, 
disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk 
mencapai kualitas pendidikan berstandar Nasional.” 
 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STTR Cepu yakni, antara lain, 
mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi 
Lembaga Pendidikan Tinggi unggulan di tingkat nasional dalam bidang 
ilmu pengetahuan teknologi, lima belas tahun ke depan. Agar setiap 
dosen memenuhi kriteria dalam proses pembelajaran, maka dosen harus 
memiliki kompetensi dibidangnya. 
Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dikelas para dosen harus 
memiliki kompetensi pembelajaran, misalnya dalam menggunakan 
metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran 
atau transfer of knowledge and know how, mendorong kreatifitas 
mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, 
serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang 
unik dengan kelebihan dan kekurangannya. 
Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, maka 
tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa merupakan syarat yang 
menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dikelas. 

 

3. Pihak yang 
bertanggungja
wab untuk 
memenuhi Isi 
Standar  

1. Ketua Jurusan/Program Studi 
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah 

4. Definisi Istilah 1. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen Tetap dan Dosen 
Tidak Tetap pada jurusan Sistem Informasi, Sistem Komputer dan Teknik 
Informatika baik yang berstatus PNS dpk maupun Dosen Tetap 
Yayasan dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli ( Gol. 
IIIa.). 
2. Jurusan adalah jurusan Sistem Informasi, Sistem Komputer dan Teknik 
Informatika. 
3. Dosen Pengampu Mata Kuliah diangkat oleh Ketua STMIK Parna Raya 
Manado dengan SK Penunjukan Dosen, dalam melaksanakan 
pekerjaannya, dosen bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. 

 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Jurusan dan Dosen melaksanakan proses pembelajaran akademik 
bagi mahasiswa minimal 12 - 14 (dua belas sampai empat belas ) kali 
pertemuan untuk matakuliah berjumlah 2 sks dan 14 – 16 (empat belas 
sampai enam belas) kali pertemuan untuk matakuliah berjumlah 3 sks 
dalam setiap semester. 
2. Jurusan menerbitkan jadwal kuliah untuk setiap dosen minimal 1 
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(satu) bulan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. 
3. Dosen menyiapkan GBPP dan SAP untuk seluruh mata kuliah yang 
diampu. 
4. Dosen menyiapkan materi ajar (buku ajar) atau hand out bagi 
mahasiswa. 
5.Jurusan menyiapkan formulir/borang kehadiran dosen dikelas. 
6. Jurusan menyiapkan formulir/borang kehadiran mahasiswa dikelas. 

6. Strategi 1. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik. 
2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode 
pembelajaran. 
3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen 
dengan mahasiswa. 

7. Indikator 1. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan lebih 
dari 75%. 
2. Tingkat ketidak hadiran dosen dalam mengampu mata kuliah tidak 
lebih dari 10%. 
3. Tingkat pertemuan atau tatap muka dosen dan mahasiswa tidak 
kurang dari 12 – 14 kali untuk matakuliah berjumlah 2 sks dan 14 – 16 kali 
untuk matakuliah berjumlah 3 sks.  

8. Dokumen 
terkait 

1. Formulir daftar hadir dosen. 
2. Formulir daftar hadir mahasiswa. 
3. Jadwal kuliah. 
4. GBPP dan SAP. 
5. Buku ajar atau hand out/diktat kuliah 

9. Referensi 1. Undang-Undang Sisdiknas 2004 
2. PP 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan 
3. Buku Pedoman Akademik STMIK Parna Raya 
4. Renstra STMIK Parna Raya 
5. Renop STMIK Parna Raya 

6. Statuta STMIK Parna Raya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 

STMIK PARNA RAYA MANADO 
 

Page 29 

 

 

 

STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

STD-STMIKPR/SPMI/B.02 

Tanggal  : 4 Agustus 2009 

 

STANDAR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 3 

    

STANDAR 

PENULISAN SATUAN ACARA 

PERKULIAHAN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                 Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1.Tujuan Prosedur 
 

Prosedur ini dibuat agar proses penulisan SAP bisa memiliki 
keseragaman dalam isi, format, dan bentuk sehingga memudahkan 
penerapannya dalam proses belajar mengajar di STMIK PARNA RAYA 
Manado. 

2.Luas Lingkup SoP dan 
Penggunaannya 

 

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen dan instruktur pengampu mata 
kuliah dan mata praktek di lingkungan jurusan dan program studi di 
lingkungan STMIK Parna Raya Manado. 

3.Standar 

 
1. Setiap dosen pengampu mata kuliah harus memiliki GBPP dan 
SAP. 
2. Dosen pengajar tetap dan tidak tetap yang tidak memiliki GBPP 
dan SAP maksimum 10 % (sepuluh persen). 
3. Materi yang disampaikan kepada mahasiswa harus sesuai dengan 
GBPP dan SAP. 
4. Jika ada tambahan pengkayaan materi kepada mahasiswa di luar 
GBPP dan SAP jumlahnya maksimum 10 % (sepuluh persen). 

4. Definisi Istilah 

 
1. GBPP adalah Garis Besar Program Pengajaran yang berisi silabus 
dan materi dari mata kuliah yang akan diberikan dalam proses 
pengajaran. 
2. SAP adalah Rincian dari proses pengajaran dari suatu mata kuliah 
yang menunjukkan tahapan pemberian materi perkuliahan pada 
setiap tatap muka. 
3. Materi Kuliah adalah Pokok Bahasan yang merupakan isi dari 
mata kuliah yang bersangkutan sesuai silabus kurikulum yang 
ditetapkan dalam buku pedoman akademik. 
4. Dosen Pengampu adalah Staff Pengajar yang bertanggungjawab 
dalam pemberian materi mata kuliah dan evaluasinya kepada 
mahasiswa. 
5. Mahasiswa adalah Salah satu pihak yang mendapatkan materi mata 
kuliah dalam proses pembelajaran. 

5. Prosedur 

 
1. Penyiapan Penulisan SAP 
a. Ketua Jurusan melakukan pertemuan dengan dosen pengampu mata 
kuliah sebelum semester perkuliahan dimulai. 
b. Ketua Jurusan menentukan dosen pengampu mata kuliah yang akan 
bertanggungjawab dalam proses belajar mengajar untuk tiap mata 
kuliah. 
2. Proses penulisan SAP 
a. Dosen Pengampu membaca dan mencermati silabus kurikulum tiap 
mata kuliah sesuai dengan buku pedoman akademik yang ditetapkan 
oleh STMIK Parna Raya. 
b. Dosen Pengampu menyiapkan referensi berupa buku teks, jurnal, dan 
hasil – hasil penelitian untuk melengkapi materi perkuliahan yang akan 
diberikan. 
c. Dosen Pengampu melakukan diskusi dengan dosen lain yang sebidang 
untuk lebih menyempurnakan isi bahasan yang akan diberikan. 
d. Dosen Pengampu menentukan urutan pokok bahasan untuk tiap 
tatap muka sesuai dengan beban sks waktu perkuliahan dan jumlah 
kehadiran di tiap semester. 
e. Dosen Pengampu menyususn SAP sesuai dengan formulir yang ada. 
3. Evaluasi SAP 
a. Dosen Pengampu mendiskusikan SAP yang tela dibuat dengan Ketua 
Jurusan untuk mendapatkan masukkan dan perbaikan seperlunya. 
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b. Ketua Jurusan memberikan persetujuan terhadap SAP yang telah 
disusun. 
c. Dosen Pengampu mengevaluasi dan menyempurnakan SAP yang telah 
ada bila akan dilaksanakan kembali pada semester yang berbeda. 
d. Dosen Pengampu melaporkan pelaksanaan SAP serta mengevaluasi 
kekurangan untuk penyempurnaan. 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas yang 
menjalankan SoP 

 

1. Wakil Ketua :Untuk menyetujui atau menolak silabus dan kurikulum 
program studi. 
2. Ketua Jurusan :Untuk menyetujui atau menolak SAP yang 
telah disusun dosen pengampu. 
3. Dosen Pengampu : Untuk membuat dan melaksanakan SAP. 

7. Referensi 

 
1. UU Sikdiknas Th. 2004 
2. PP19 Th. 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan. 
3. Buku Pedoman Akademik STMIK Parna Raya Manado 
4. Renstra STMIK Parna Raya Manado 
5. Renop STMIK Parna Raya Manado 
6. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
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LOGO SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 
INFORMATIKA KOMPUTER STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Kode/No : 
STD-STMIKPR/SPMI/B.03 
 

Tanggal : 4 Agustus 2009 
 

STANDAR SPMI Revisi    : 0 
 

Halaman : 1 dari 4 
 

 

STANDAR 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 

INFORMATIKA KOMPUTER PARNA 

RAYA MANADO 

 

 

Proses    Tanggal 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
SIrait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi  
STMIK Parna Raya 
Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional.” 

 
 

2. Rasionale Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten 
hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah 
satu target utama dari mahasiswa dan juga dari STMIK Parna Raya 
Manado. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa 
selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh 
Universitas dan peran dari Dosen Pembimbing Akademik dalam proses 
pembimbingan akademik. Melalui proses itu mahasiswa akan 
mendapat bimbingan, arahan, saran atau petunjuk dari Dosen 
Pembimbing Akademik tentang, antara lain, bagaimana sebaiknya 
strategi pemilihan matakuliah untuk setiap semester berdasarkan hasil 
prestasi sebelumnya, kemampuan financial, dsbnya. 

3. Subyek/Pihak 
yang bertanggung 

jawab untuk 
mencapai/memen

uhi isi standar 

1. KaProdi 
2. Dosen Pembimbing Akademik 

4. Definisi istilah 1. Pembimbingan akademik: kegiatan tatap muka antara Dosen 
Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya 
untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil studi 
mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi 
mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau 
bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, 
dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan 
akademik. 

2. Gencat studi (drop out) 
3. Indeks prestasi 
4. Evaluasi Hasil belajar 

 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Fakultas dan Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan 
proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 2 
(dua) kali dalam setiap semester. Jumlah maksimum 
mahasiswa yang berada dalam pembimbingan akademik setiap 
Dosen Pembimbing Akademik adalah 40 orang. 
 

2. Fakultas menerbitkan jadwal Pembimbingan Akademik untuk 
setiap Dosen Pembimbing Akademik minimal 3 (tiga) bulan 
sebelum Pembimbingan Akademik dilaksanakan, dan 
menyiapkan semua berkas hasil studi mahasiswa ke dalam file 



[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 

STMIK PARNA RAYA MANADO 
 

Page 34 

masing-masing mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan 
dievaluasi Dosen Pembimbing Akademik minimal 3 (tiga) hari 
sebelum tanggal Pembimbingan Akademik berlangsung. 

6. Strategi 1. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan 
pedoman Pembimbingan Akademik  

2.Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan 
pengetahuan tentang metode konseling bekerja sama dengan Konselor 
Psikologi pada Biro Kemahasiswaan. 

3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara 
Fakultas dengan para orang tua/wali mahasiswa. 

7. Indikator  
1. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi formulir rencana 

studi kurang dari 10% 
2. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 tahun pertama 

masa studi kurang dari 5%, dan pada 4 tahun pertama masa 
studi menjadi 0. 

3. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi 
kurang dari 8 semester lebih dari 50%. 
 

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 
1. Pedoman Pembimbingan Akademik 
2. Formulir Pembimbingan Akademik 
3. Formulir Rencana Studi 
4. Formulir Konduite mahasiswa 
5. File Mahasiswa berisi berkas hasil studi 
6. Prosedur Pembimbingan Akademik 

 

9. Referensi SNP 
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 STMIK PARNA RAYA MANADO KODE/NO.: 

STD-STMIKPR/SPMI/C.01 

Tanggal : 

 

STANDAR SPMI Revisi : 

Halaman : 1 dari 3 

    

STANDAR 

KOMPETENSI LULUSAN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                     Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST.MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna 
Raya Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan terkemuka di 
bidang Teknologi Informasi tingkat nasional pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi yang 
bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang Profesional, disiplin, 
jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai 
kualitas berstandar Nasional.” 

 
 

2. Rasionale 

 
Sebagai institusi pendidikan yang harus menghasilkan lulusan yang 
profesional dan mempunyai jiwa kewirausahaan serta yang bermanfaat bagi 
masyarakat di sekitarnya, maka dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 
harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan konsisten sesuai 
perencanaan dan dievaluasi secara independen, dengan mengacu pada 
berbagai pedoman yang ada. 
Kelulusan merupakan proses perpindahan dari status mahasiswa menjadi 
sarjana untuk program Strata-1 dan Ahli Madya untuk program 
Diploma-3 setelah menempuh kegiatan belajar mengajar selama 8 (delapan) 
dan 6 (enam) semester dengan menyelesaikan antara 140 – 160 sks dan 110 
– 120 sks yang harus ditempuh. Agar mutu dari lulusan dapat diserap oleh 
dunia kerja, maka semua mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat yang 
ditetapkan, baik itu syarat akademik maupun syarat administrasi, memiliki 
keahlian dan ketrampilan pada bidangnya, serta kemampuan dalam 
pengembangan ilmu dan teknologi secara praktis yang berkelas nasional 
yang mampu bekerja secara mandiri, bekerja sama dan koordinasi. 
Untuk penjaminan mutu lulusan tersebut dibutuhkan sinergi visi program 
studi dan pemenuhan kebutuhan kompetensi stakeholder sebagai pengguna 
lulusan, melalui proses pembelajaran yang relevan. 
Menggaris bawahi tujuan jurusan untuk mengembangkan sumber daya 
manusia dan teknologi yang bertumpu pada kemampuan, kepercayaan 
diri sendiri, dan kemampuan berkomunikasi melalui pendidikan dan 
praktek yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 
memenuhi standar nasional, maka setiap mahasiswa yang akan lulus harus 
memenuhi standar minimal dari kemampuan rancang bangun, kemampuan 
jaringan yang luas bagi pelayanan sains dan teknologi bagi pembangunan 
daerah dan nasional, serta memelihara standar etika dalam pengembangan 
iptek. 
Guna memenuhi standar kelulusan dimaksud, dibutuhkan masukan materi 
dari alumni dan pengguna lulusan (stakeholder) yang relevan melalui tracer 

study untuk menerapkan secara optimal perbaikan proses pembelajaran 
secara terus menerus dalam berbagai aspek baik input, proses, output, 
outcomes, maupun lingkungan pembelajaran. 
Dari hasil evaluasi diri diperoleh masalah lulusan berupa waktu tunggu yang 
dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan rata rata adalah 9,8 bulan, yang 
mana angka ini termasuk waktu tunggu yang tidak diharapkan, dan nilai 
waktu tunggu tersebut termasuk rendah bila diperingkat dalam penilaian 
akreditasi, lebih jauh menunjukkan mutu lulusan belum bisa terserap dunia 
kerja dengan cepat, dengan berbagai macam alasan. 
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Maksud dari penyusunan pedoman kelulusan agar jurusan bias menetapkan 
standard kemampuan minimal yang harus dimiliki mahasiswa untuk lulus, 
memenuhi kompetensi stakeholders proses kelulusan dilaksanakan dengan 
tertib dan lancar karena terciptanya pedoman yang baku dalam proses 
kelulusan mahasiswa. 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk memenuhi Isi 
Standar 

1. Wakil Ketua STMIK Parna Raya 
2. Ka BAAK 
3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Definisi 
Istilah 

 

1. Yang dimaksud SK (Surat Keputusan) adalah Surat Keputusan yang 
diterbitkan oleh STMIK Parna Raya Manado 
2. Yang dimaksud SKS (Satuan Kredit Semester ) adalah satuan yang 
digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif untuk suatu program tertentu 
serta besarnya usaha untuk  menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan 
tinggi dan tenaga pengajar. 
3. Yang dimaksud IPK (Indek Prestasi Kumulatif) adalah tingkat keberhasilan 
studi mahasiswa. 
4. Yang dimaksud DPP adalah Dana Pengembangan Pendidikan. 
5. Yang dimaksud SPP adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan. 
6. Yang dimaksud Kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan 
(memutuskan) standar kompetensi kelulusan mahasiswa STMIK Parna Raya 
Manado. 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Telah mengumpulkan nilai kredit sebesar 144 sks untuk program S1 
2. Indeks prestasi kumulatif  ≥2,50 
3. Nilai mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
minimal B 
4. Tidak ada nilai E 
5. Nilai D maksimal 10 % dari semua mata kuliah 
6. Telah menyelesaikan Tugas Akhir/Proyek Akhir dan dinyatakan lulus 
pada ujian TA/PA 
7. Telah menyelesaikan tugas akademik/praktikum/praktek yang ada 
sesuai kurikulum 
8. Telah lulus kursus komputer di LKP Buana Parna Raya STMIK Parna Raya 
Manado 
9. Telah lulus kursus Bahasa Inggris di LKP Buana Parna Raya Manado 

6. Strategi  

 
1.Jurusan menjelaskan pada mahasiswa pelaksanaan proses belajar 
mengajar sesuai kurikulum dan silabus di jurusan masing-masing. 
2. Jurusan menjelaskan pada mahasiswa tentang pelaksanaan kursus 
computer dan bahasa inggris 
3. BAAK menjelaskan pada mahasiswa tentang pelaksanaan persik 
4. BAU menjelaskan pada mahasiswa tentang kewajiban keuangan 
5. Dosen wali menjelaskan tentang persyaratan nilai minimal untuk 
kelulusan 

7. Indikator  

 
1. Jumlah kelulusan tepat waktu lebih dari 90% 
2. Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama tidak lebih dari 9,8 

bulan 

3. Drop out tidak lebih 5% 
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8. Dokumen Terkait 1. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 
2. Sertifikat Persik 
3. Sertifikat Kursus Bahasa Inggris dan Komputer 
 
4.Surat Keterangan Bebas Perpustakaan 
5. Surat Keterangan Bebas Pinjam Peralatan Laboratorium  

9. Referensi  
 

1. Undang-Undang Sisdiknas 2004 
2. PP 19 tahun 2005 
3. Buku Pedoman Akademik STMIK Parna Raya Manado 
4. Renstra STMIK Parna Raya Manado 
5. Renop STMIK Parna Raya Manado 

6. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
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LOGO SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 
INFORMATIKA KOMPUTER STMIK PARNA 
RAYA MANADO 

Kode/No :  
STD-STMIKPR/SPMI/D.01 
 

Tanggal : 5 Agustus 2009 
 

STANDAR SPMI Revisi    : 0 
 

Halaman : 1 dari 4 
 

 

STANDAR 

KUALIFIKASI AKADEMIK DAN 

KOMPETENSI DOSEN 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 

INFORMATIKA KOMPUTER PARNA 

RAYA MANADO 

Proses    Tanggal 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna Raya 
Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna Raya 
Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat nasional 
pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi Informasi 
yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar Nasional. 

 
 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STMIK Parna Raya Manado 
yakni antara lain menghasilkan lulusan yang professional, disiplin, jujur 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa jelas dibutuhkan staf 
dosen yang juga bermutu, berkarakter, professional dan berkompeten. 
Agar staf dosen mampu memenuhi criteria tersebut dibutuhkan ukuran 
atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompentensi. 
 
Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para 
dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, 
misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang 
tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau transfer of knowledge 
and knowhow, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan 
suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan 
menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan 
kelebihan dan kekurangannya. 
 
Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan 
ukuran, criteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik 
dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam 
perekrutan, penyelesaian, dan pembinaan karir dosen. Sehubungan 
dengan itu maka ditetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Dosen. 
 

3. Subyek/Pihak 
yang bertanggung 

jawab untuk 
mencapai/memen

uhi isi standar 

1. Ketua STMIK, KaProdi atau Kajur 
2. Para dosen 

3. Definisi istilah Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus. 
 

4. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Semua dosen tetap pada semua prodi Sarjana harus memiliki 
kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijasah dalam 
bidang ilmu sesuai dengan prodi di tempat mana dosen 
tersebut ditempatkan. 

2. STMIK Parna Raya Manado harus mampu meningkatkan 
kualifikasi akademik minimal 50% dari jumlah total dosen tetap 
untuk setiap prodi , menjadi berijasah Magister paling lambat 
pada tahun 2015 dan tahun 2020 akan ada yang berijasah 



[ T y p e  t h e  c o m p a n y  a d d r e s s ]  
 

STMIK PARNA RAYA MANADO 
 

Page 41 

Doktor. 
3. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap 

ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk : 
a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang 

koheren kepada mahasiswa; 
b. Memilih, menguasai dan menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi 
matakuliah yang diasuhnya; 

c. Merancang, menggunakan dan mengembangkan berbagai 
media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi; 

d. Merancang, memilih dan menggunakan metode penilaian 
hasil belajar mahasiswa secara tepat memantau dan 
mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses 
pembelajaran di kelas; 

e. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan 
pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan 
berkelanjutan.  

5. Strategi 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 
dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Magister 
melalui beasiswa internal, atau beasiswa dari luar STMIK Parna 
Raya Manado (eksternal). 

2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka 
panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum 
memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina 
oleh STMIK Parna Raya Manado untuk mencapai standar itu. 

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen 
tentang metode pengajaran. 

4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan 
tepat, untuk dibagikan kepada para dosen. 

6. Indikator 1. Jumlah dosen yang selesai studi Magister atau Doktor selalu 
meningkat 5% setiap tahun. 

2. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa 
internal ataupun eksternal. 
 

7. .Dokumen Terkait Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar 
Rekruitasi dan Seleksi Dosen oleh karena isi standar ini khususnya 
tentang kualifikasi akademik minimum dosen akan berpengaruh dalam 
proses rekruitasi dan seleksi. 
 
Standar ini perlu dilengkapi dengan : 

1. Prosedur studi lanjut bagi dosen tetap 
2. Perjanjian studi lanjut antara Yayasan / STMIK Parna Raya 

Manado dengan dosen 
3. Pedoman cara mengajar yang efektif 
4. Kuisioner penilaian dosen di kelas oleh mahasiswa 

 

8. Referensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 
Guru dan Dosen. 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen. 
Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan 
Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat, Jenderal 
Pendidikan Tinggi, 2009 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

STD-STMIKPR/SPMI/D.02 

Tanggal  : 6 Agustus 2009 

 

STANDAR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 4 

    

STANDAR 

KINERJA DOSEN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                     Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley, SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
SIrait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi STMIK 
Parna Raya Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna 
Raya Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat 
nasional pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi 
Informasi yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan 
yang Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar 
Nasional.” 

 
 

2. Rasionale Kinerja dosen dalam proses pembelajaran merupakan jembatan 
transfer ilmu pengetahuan yang paling utama. Dengan kinerja yang 
optimal proses belajar mengajar akan tercipta dengan lancar. 
Kinerja dosen harus dapat diwujudkan dengan rencana dan 
pelaksanaan proses belajar mengajar yang terarah . Untuk 
mengendalikan kinerja dosen perlu dituangkan dalam perencanaan 
beban tugas dosen yang tertuang dalam Evaluasi Waktu Mengajar 
Penuh (EWMP). Di dalam EWMP akan terencana kinerja dosen 
untuk 1 (satu) semester ke depan. Kegiatan Tri Darma Perguruan 
Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat yang dituangkan dalam EWMP merupakan tolak ukur 
terhadap keberhasilan terhadap kinerja dosen. 
Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan 
ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang beban tugas dosen 
dalam proses belajar mengajar dan pelaksanaan Tri Darma 
Perguruan Tinggi. 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk memenuhi isi 
standar 

1. Wakil Ketua 
2. Ketua Jurusan/Program Studi 
3. Para Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Evaluasi Kinerja Dosen adalah kegiatan yang mengkaji 
kinerja dosen selama melaksanakan kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

2. Kuesioner adalah lembaran penilaian untuk mengevaluasi 
kinerja dosen 

3. IKAD adalah Indeks Kinerja Akademik Dosen 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Ketua Jurusan secara periodik melakukan evaluasi kinerja dosen 
(staf edukatif) minimal 1 semester sekali . 
2. Kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen melalui tahapan : 
a. Penilaian terhadap kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dengan 
melibatkan mahasiswa dan rekan sejawat dengan tolak ukur : 
kehadiran dosen dalam memberikan kuliah, ketepatan dalam 
penyerahan nilai 
b. Penilaian terhadap kegiatan Penelitian dan Publikasi dengan 
tolak ukur : keaktifan melakukan penelitian dan membuat jurnal 
publikasi (terakreditasi atau non terakreditasi, local , regional, 
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nasional maupun internasional) 
c. Penilaian terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 
dengan tolak ukur : keaktifan melakukan pengabdian kepada 
masyarakat. 
3. Penilaian terhadap Kegiatan Pendidikan Pengajaran dilakukan 
dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dan rekan 
sejawat. 
4. Untuk penilaian jumlah kehadiran dosen dalam memberikan 
kuliah, informasi diperoleh dari administrasi jurusan yang 
dilaporkan setiap bulan ke Bagian Akademik. 
5. Untuk Penilaian Ketepatan Penyerahan Nilai, data dan informasi 
diperoleh dari Bagian Akademik 2 minggu sejak ujian dimulai. 
6. Penilaian terhadap kegiatan penelitian dilakukan dengan 
menyebarkan boring pada setiap dosen untuk diisi aktivitas 
penelitiandan publikasinya. 
7. Penilaian terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dengan menyebarkan borang pada setiap dosen untuk diisi aktivitas 
pengabdian kepada masyarakat per tahun . 
8. Hasil penilaian kinerja dosenakan diolah dan dianalisis jurusan 
melalui staf administrasi dengan metode analisis. 
9. Ketua Jurusan akan menginformasikan secara formal hasil 
evaluasi kinerja dosen terhadap dosen yang bersangkutan dalam 
bentuk rapat internal , sebagai dasar untuk melakukan perbaikan 
kualitas kinerja dosen secara kontinu dan periodik. 
10. Jika masih ada yang tingkat kinerjanya rendah, maka akan 
segera dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja dosen pada 
periode berikutnya. 

6. Strategi  1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 
dosen untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 
2. Membuat perencanaan beban tugas yang rasional dan sesuai 
dengan kemampuan dosen dalam pelaksanaan Tri Darma 
Perguruan Tinggi dalam waktu 1 (satu) semester ke depan. 
3. Menyelenggarakan pelatihan , seminar, workshop dan 
peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 
4. Membuat pedoman tentang pelaksanaan Tri Darma Perguruan 
Tinggi yang memacu keberhasilan kinerja dosen 

7. Indikator 1.Jumlah dosen yang mengajar pada semester yang telah 
direncanakan dapat dicapai minimal 90 % sesuai dengan jadual 
perkuliahan 
2. Materi perkuliahan dapat diterima mahasiswa tepat waktu. 
3. Mahasiswa dapat menerima materi perkuliahan dengan baik. 
4. Meningkatnya penelitian dan publikasi sebagai alat peningkatan 
profesionalitas dan keahlian dosen. 
5. Penerapan teknologi hasil penelitian kepada masyarakat yang 
membutuhkan sebagai alat evaluasi kinerja dosen. 

8. Dokumen Terkait 1. Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen 

2. Formulir Evaluasi Kinerja Dosen 
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9. Referensi 1.Undang-Undang Sisdiknas 2004 
2.PP 19 tahun 2005 
3.Buku Pedoman Akademik STMIK Parna Raya Manado 
4.Renstra STMIK Parna Raya Manado 
5.Renop STMIK Parna Raya Manado 
6.Statuta STMIK Parna Raya Manado 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

STD-STMIKPR/SPMI/E.01 

Tanggal  : 

 

STANDAR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 3 

   

STANDAR 

METODE DAN KOMPONEN 

PENILAIAN  

OLEH DOSEN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                    Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi STMIK 
Parna Raya Manado 

Visi STMIK Parna Raya Manado : 

“Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Parna 
Raya Manado menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan 
terkemuka di bidang Teknologi Informasi tingkat 
nasional pada tahun 2015”. 

 
Misi STMIK Parna Raya Manado : 

“Menyelenggarakan pendidikan berbasis Teknologi 
Informasi yang bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan 
yang Profesional, disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, untuk mencapai kualitas berstandar 
Nasional.” 

 
 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STMIK Parna Raya 

Manado yakni,antara lain, mewujudkan Sekolah Tinggi 

Manajemen dan Informatika Komputer Parna Raya Manado 

menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi unggulan di tingkat 

nasional dalam bidang ilmu teknologi informasi, pada tahun 

2015. Agar setiap dosen memenuhi kriteria dalam proses 

pembelajaran, maka dosen harus memiliki kompetensi di 

bidangnya. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran di 

kelas para dosen harus memiliki kemampuan menilai hasil 

proses belajar mengajar dengan memperhatikan komponen 

penilaian dan saling menghormati hak setiap mahasiswa untuk 

mendapatkan keterbukaan dalam system penilaian tersebut. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk memenuhi isi 
Standar 

 

1.Ketua Jurusan/Program Studi 

2.Dosen Pengampu Mata Kuliah 

4. Definisi Istilah 1. Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah penentuan penilaian 

terhadap mahasiswa dalam suatu proses pembelajaran yang 

didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok tertentu, atau 

pemberian penilaian dengan mengacu pada perolehan skor di 

kelompok tertentu 

2. Penilaian acuan Patokan. (PAP) adalah penentuan penilaian 

terhadap mahasiswa dengan menggunakan patokan dalam 

proses pembelajaran selaku mengacu pada TIU dan TIK 

3. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen Tetap dan 

Dosen Tidak Tetap pada jurusan Sistem Informasi, Sistem 

Komputer dan Teknik Informatika baik yang berstatus PNS 

dpk maupun Dosen Tetap Yayasan dengan jabatan serendah-

rendahnya Asisten Ahli ( Gol. IIIa.). 

4. Jurusan adalah jurusan Sistem Informasi, Sistem Komputer 

dan Teknik Informatika STMIK Parna Raya Manado. 

5. Dosen Pengampu Mata Kuliah diangkat oleh Ketua STMIK 
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Parna Raya Manado dengan SK Penunjukan Dosen, dalam 

melaksanakan pekerjaannya, dosen bertanggung jawab kepada 

Ketua Jurusan. 

5. Pernyataan isi 
standar 

Metode penilaian adalah suatu cara yang dipakai untuk 

menentukan keberhasilan proses belajar- mengajar oleh dosen 

terhadap mahasiswanya, ada dua (2) metode penilaian yang 

digunakan : 

1. Penilaian Acuan Normal (PAN) 

2. Penilaian acuan Patokan. (PAP) 

Agar pemilihan metode penilaian bisa dilaksanakan dengan 

tepat dosen pengampu mata kuliah diberi kebebasan untuk 

menentukan dan disesuaikan dengan materi dan jenis 

perkuliahan Komponen Penilaian adalah jenis dan unsul-unsur 

yang digunakan untuk mengukur hasil proses belajar mengajar 

dan merupakan alat untuk mengambil keputusan dengan 

mengunakan instrument tes dan non test. 

Sesuai dengan proses belajar mengajar yang dilakukan maka 

komponen penilaian dapat digolongkan sbb: 

1. Proses belajar mengajar di kelas (kuliah) 

- Kehadiran = 10% 

- Quis/tugas/presentasi = 20% 

- UTS = 30 % 

- UAS = 40% 

2. Proses belajar mengajar di kelas laboratorium 

(praktek/praktikum) 

- Kehadiran 

- Kehadiran = 10% 

- Hasil Pekerjaan/kegiatan = 70% 

- Laporan = 20% 

3. Kuliah Kerja Lapangan/Praktek Kerja Lapangan 

- Kehadiran = 40 % 

- Program = 40 % 

- Laporan = 20 % 

4. Tugas Akhir/Proyek Akhir 

- Tata tulis laporan = 10 % 

- Penyajian = 20 % 

- Pemahaman = 50 % 

- Aplikasi = 20 % 

 

6. Strategi  1. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik. 

 2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang   

metode dan komponen penilaian 

3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara 

dosen dengan mahasiswa 

7. Indikator 1. Tingkat ketidak puasan mahasiswa terhadap hasil penilaian 

dosen dalam mengukur kompetensinya kurang dari 10 % 

(sepuluh persen) 

2.Tingkat penerimaan mahasiswa atas hasil penilaian dosen 

lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) 
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8. Dokumen Terkait 1. Pedoman akademik STMIK Parna Raya manado 

2. Kartu Rencana Studi 

3. Jadwal Kuliah 

4. Jadwal Ujian Tengah Semester 

5. Jadwal Ujian Akhir Semester 
9. Referensi 1. Undang-Undang Sisdiknas 2004 

2. PP 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan 

3. Buku Pedoman Akademik STMIK Parna Raya Manado 

4. Renstra STMIK Parna Raya Manado 

5. Renop STMIK Parna Raya Manado 

6. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
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 VISI DAN MISI STMIK PARNA RAYA MANADO 

VISI : “Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka di Bidang Teknologi   

Informasi tingkat Nasional pada tahun 2015”. 

 MISI : “Menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu  

  dan menghasilkan lulusan yang menghasilkan lulusan yang professional,  

  disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai  

  kualitas pendidikan berstandar nasional”. 

      TUJUAN : 1. Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi  

        Computer sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan mampu 

        berkompetisi di tingkat nasional. 

    2. Menghasilkan lulusan yang professional di bidang teknologi informasi 

    3. Menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, disiplin, jujur dan bertang – 

        gung jawab. 

SARANA 

Penilaian STMIK Parna Raya tentang sarana untuk menjamin penyelenggaraan program 

Tridarma PT yang bermutu tinggi, mencakup aspek : kecukupan/ketersediaan/akses dan 

kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang, dan kendala yang 

dihadapi dalam penambahan sarana. 

Sarana yang dimiliki oleh STMIK Parna Raya memang dirasa sudah cukup memadai, walau 
masih kurang jika ditinjau dari kebutuhan idealnya. 
Sarana fisik yang tersedia berupa ruang kuliah, raung pimpinan, ruang dosen, ruang senat, 
ruang lembaga konsultasi, ruang unit kegiatan mahasiswa, raung seminar/lokakarya, ruang 
perpustakaan, laboratorium basis data, laboratorium computer umum, laboratorium 
jaringan internet, laboratorium multimedia, laboratorium software, laboratorium hardware, 
dan lapangan olahraga yang turut meningkatkan pelayanan serta menumbuhkan suasana 
akademik yang kondusif. 
Di samping itu, dosen dibiasakan menggunakan sarana untuk menunjang materi 
perkuliahan, misalnya dengan menggunakan alat bantu pengajaran misalnya LCD projector, 
yang tersedia di hamper semua ruangan kelas. Pendekatan ini ditempuh agar materi yang 
diajarkan itu jelas, mudah dipahami oleh para mahasiswa, dan merangsang mereka untuk 
mempelajari lebih lanjut, seperti pinjam buku-buku di perpustakaan. 
Pada masa mendatang dirasakan perlu membangun ruang tambahan untuk dosen, karena 
jumlah dosen semakin bertambah, ruangan untuk laboratorium, ruang  perpustakaan 
khusus untuk Prodi, ruangan untuk Himpunan Mahasiswa (HIMA) untuk pengembangan 
aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa, dan khususnya ruangan kelas. Jika pemanfaatan 
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infrastruktur yang berbasis kompetensi berwawasan Teknologi Informasi tidak segera 
diterapkan, maka pengembangan STMIK Parna Raya akan mengalami hambatan dalam 
pengelolaan bidang akademik, administrative, dan teknis. 
 

SARANA TAMBAHAN untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program Tridarma PT 

pada semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. Dan rencana investasi 

untuk sarana dalam lima tahun mendatang : 

No Jenis Sarana 
Tambahan 

Investasi sarana 
selama tiga tahun  
terakhir (juta Rp) 

Rencana investasi sarana dalam lima 
tahun mendatang 

Nilai Investasi 
(juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Fasilitas 
Laboratorium 

85 150 Yayasan dan 
Pemerintah 

2 Perangkat LCD di 
Ruang kelas 

25 50 Yayasan dan donator 

3 Buku-buku dan jurnal 
ilmiah 

30 70 Yayasan dan donator 

4 Sistem Informasi 50 100 Yayasan, donator, 
diupayakan dari 
pemerintah 

 

PRASARANA 

Penilaian Fakultas Teknologi informasi tenatng prasarana yang telah dimiliki, khususnya 

yang digunakan untuk program-program studi, mencakup aspek : kecukupan dan kewajaran 

serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Dan kendala yang dihadapi 

dalam penambahan prasarana. 

Prasarana yang dimiliki STMIK Parna Raya sekarang ini sudah cukup memadai dan pihak 
Yayasan terus menerus memperbaiki dan mengembangkannya di masa yang akan dating. 
Kesediaan tersebut member petunjuk bahwa pihak Yayasan Buana Parna Raya peduli 
terhadap perkembangan masa depan khususnya pemberdayaan teknologi informasi 
pendidikan dan kegiatan dalam bidang akademik yang lain yang memiliki basis pada ilmu 
pengetahuan. 
Namun dari sisi kebutuhan dan kewajaran maka tetap ada kebutuhan pada masa sekarang 
dan yang akan dating. Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal penting yang akan 
dating. Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal penting yang akan terus 
dikembangkan. Fasilitas tertentu akan mengalami depresiasi dan kerusakan, karena itu perlu 
dilakukan pemeliharaan dan penggantian. Kemudian bilamana jumlah mahasiswa dan 
sumber daya manusia makin bertambah maka fasilitas (sarana dan prasarana) juga akan 
disesuaikan dengan perkembangan tersebut. 
Pada masa yang akan dating perlu dilakukan penambahan sarana seperti ruang untuk 
laboratorium dan fasilitas yang berhubungan dengan laboratorium tersebut, ruangan untuk 
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perpustakaan prodi, untuk kegiatan HMA prodi, demikian halnya dengan ruang dosen dan 
ruangan kelas. 
Kendala yang dihadapi adalah masalah dana. Namun diyakini pihak yayasan akan serius 
melihat akan kebutuhan prasarana ini dan akan merealisasikannya dalam waktu yang tidak 
akan lama. 
 
 

PRASARANA TAMBAHAN untuk semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun 

terakhir. Rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang. 

No Jenis Prasarana 
Tambahan 

Investasi 
prasarana selama 

tiga tahun 
terakhir (juta Rp) 

Rencana investasi prasarana dalam lima 
tahun mendatang 

Nilai investasi (juta 
Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Ruang LAB 100 500 Yayasan 

2 Ruang dosen 70 350 Yayasan 

3 Ruang kelas 50 250 Yayasan 

4 Ruang 
Perpustakaan 

50 150 Yayasan 

5 Prasarana 
Olahraga 

20 50 Yayasan 

 

SISTEM INFORMASI 

Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and Communnication 

Technology) yang digunakan STMIK Parna Raya untuk proses penyelenggaraan akademik 

dan administrasi, termasuk distance-learning. Dan pemanfaatannya dalam proses 

pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi. 

STMIK Parna Raya secara berkesinambungan tetap mengembangkan system informasi yang 
digunakan baik untuk kebutuhan prodi maupun untuk institusi, beberapa di anaranya 
adalah : 

1. Sistem Informasi pendaftaran online dan administrasi akademik. Tenaga dosen 
STMIK Parna Raya bersama dengan pusat computer telah mengembangkan system 
informasi ini sejak tahun 2009, dan masih akan tetap dikembangkan menuju 
perkembangan kebutuhan pada masa yang akan dating. 

2. Sistem informasi belajar online (Online learning system).  
3. Sistem informasi keuangan mahasiswa dan departemen. Tenaga dosen STMIK Parna 

Raya juga berkontribusi untuk pengembangan system informasi ini, sehingga STMIK 
Parna Raya sebagai institusi yang mandiri. Sistem informasi telah dinikmati oleh 
mahasiswa sejak tahun 2009. 

4. Sistem informasi kemahasiswaan dan asrama. Mengingat STMIK Parna Raya telah 
memiliki asrama, di mana mahasiswa dapat tinggal di asrama dengan segala 
peraturan yang ada. 
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5. Sistem informasi lain yang telah dikembangkan oleh STMIK Parna Raya adalah 
system informasi penjadwalan mata kuliah dan registrasi. 
 

 

Beri tanda V pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti 

format table berikut. 

Jenis Data Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 

melalui 
Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan 
Komputer 

Melalui Jaringan 
Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Mahasiswa - - V - 

2. Kartu Rencana Studi 
(KRS) 

- V - - 

3. Jadwal mata kuliah - - V - 

4. Nilai mata kuliah - - V - 

5. Transkrip akademik - - V - 

6. Lulusan - - - V 

7. Dosen - - - V 

8. Pegawai - - - V 

9. Keuangan - - V - 

10. Inventaris - - V - 

11. Pembayaran SPP - - V - 

12. Perpustakaan - V V - 

13. Asrama V - - - 
 

Upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika di Fakultas (misalnya 

melalui surat, faksimili, mailing list, e-mail, sms, bulletin) 

Dalam upaya penyebaran informasi dan kebijakan STMIK Parna Raya kepada seluruh civitas 
akademika di lingkungan program studi, maka kantor STMIK menempuh berbagai langkah 
sebagai berikut : 

1. Surat elektronik (email). Informasi disebarkan melalui media elektronik computer, 
email. Setiap civitas akademika (dosen maupun mahasiswa) memiliki email account 
dengan mail servernya ada di local (local mail server). Akses internet telah ada di 
seluruh lingkungan kampus, dan beroperasi selama 24 jam sehari. 

2. Di samping menggunakan email, informasi dan kebijakan juga disampaikan melalui 
surat tertulis. Surat tertulis tetap dibutuhkan bilamana informasi tersebut sangat 
penting segera sampai kepada yang bersangkutan, sedangkan boleh jadi tidak setiap 
saat yang bersangkutan melihat emailnya. 

3. Untuk informasi yang pendek, biasanya komunikasi yang dilakukan adalah dengan 
handphone, via sms. Ada kalanya surat yang sampai ke rumah dosen juga belum 
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diterim oleh yang bersangkutan, maka untuk lebih meyakinkan bahwa informasi 
tersebut sudah sampai maka pihak kantor dekan fakultas akan mengirimkan sms. 

4. Untuk informasi dan kebijakan yang bersifat general (misalnya jadwal kelas atau 
mengajar), informasi dapat juga disampaikan melalui papan pengumuman (Majalah 
dinding atau Mading). Mading ada di berbagai lokasi seperti : kantor Ketua STMIK, 
mading di tempat umum, dan madding di laboratorium. 

5. Penyebaran informasi adakalanya dilakukan secara langsung, baik melalui telepon 
maupun berbicara langsung dalam rapat-rapat. Khususnya bagi mahaasiswa ini 
dilakukan pada setiap hari rabu siang malam, yaitu pada saat seminar chapel umum 

6. Informasi dan kebijakan juga diupload di website STMIK Parna Raya. 
 

 

Rencana pengembangan system informasi jangka panjang dan upaya pencapaiannya, dan 

kendala-kendala yang dihadapi. 

 

Pada masa yang akan dating, STMIK Parna Raya maupun Prodi-prodi akan tetap 
memberikan perhatian yang serius bagi pengembangan system informasi (perangkat lunak 
dank eras pendukungnya). Diupayakan pada masa yang akan dating bahwa kecepatan 
(bandwidth) internet akan ditingkatkan paling tidak dua kali setiap tahunnya. Hal ini 
dilakukan mengingat jumlah mahasiswa dan staff dosen yang semakin bertambah dan 
kebutuhan layanan internet cepat yang semakin meningkat. 
Perhatian yang serius juga tetap diberikan untuk upaya pengembangan yang berkelanjutan 
terhadap system informasi terpadu atau administrasi akademik, keuangan dan 
kemaahasiswaan, di mana hingga sekarang ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum 
lengkap. Pusat computer STMIK Parna Raya yang ditugasi oleh STMIK Parna Raya untuk 
pengembangannya akan dibantu oleh staff dosen dari prodi-prodi untuk merealisasikan 
pengembangannya dan juga dibantu oleh mahasiswa yang senior (yang sedang menulis 
tugas akhir skripsi). 
Upaya yang akan dilakukan di atas tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan 
akan mengalami hambatan yang cukup berarti jika hanya mengandalkan dana dari STMIK 
Parna Raya. Oleh karena itu akan diupayakan membuat proposal untuk diajukan ke 
Pemerintah Daerah misalnya lewat pos bantuan dana social, agar pengembangan system 
informasi dapat berjalan dengan lancar dan cepat. 
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 VISI DAN MISI STMIK PARNA RAYA MANADO 

VISI : “Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka di Bidang Teknologi   

Informasi tingkat Nasional pada tahun 2015”. 

 MISI : “Menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu  

  dan menghasilkan lulusan yang menghasilkan lulusan yang professional,  

  disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai  

  kualitas pendidikan berstandar nasional”. 

      TUJUAN : 1. Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi  

        Computer sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan mampu 

        berkompetisi di tingkat nasional. 

    2. Menghasilkan lulusan yang professional di bidang teknologi informasi 

    3. Menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, disiplin, jujur dan bertang – 

        gung jawab. 

 

TATA PAMONG 

 Struktur organisasi STMIK Parna Raya bersifat sederhana, karena hanya mempunyai 

3 program studi dan pada tahun 2006 mengalami perampingan struktur. Hal tersebut 

dilakukan dalam rangka mempertahankan perampingan struktur. Hal tersebut dilakukan 

dalam rangka mempertahankan keberlanjutan operasional. Dengan tetap mengikuti aturan 

dan prosedur hokum yang bberlaku yaitu memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah 

No.60 Tahun 1999 dan, bahwa unsure Pembantu Ketua boleh berjumlah kurang dari 3 orang 

sesuai dengan kebutuhan institusi tersebut. Melalui mekanisme rapat anggota senat maka 

diputuskan bahwa melihat kondisi dan keadaan STMIK Parna Raya pada saat itu maka 

unsure Pembantu Ketua  yang semula berjumlah 3 (tiga) yaitu Pembantu Ketua 1, Pembantu 

Ketua 2, dan Pembantu Ketua 3, restrukturisasi menjadi Wakil Ketua sampai batas waktu 

yang tidak ditentukan atau sesuai dengan kebutuhan. 

 Meskipun demikian, karena semangat kebersamaan dan satu perjuangan untuk 

mencapai visi, misi dan tujuan institusi, maka keadaan tersebut sampai saat ini tidak 

menjadi kendala bagi pengelolaan institusi secara keseluruhan. Melihat tuntutan dan 

perkembangan keilmuan yang semakin kompleks, penjaminan mutu pendidikan dan tata 

kelola institusi yang harus lebih akuntabel, transparan, dan cerdas, maka kualitas SDM dan 

penempatan personil yang tepat untuk menduduki posisi di unit kerja menjadi kunci 
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keberhasilan institusi. Persyaratan dan pemilihan personil untuk menduduki posisi structural 

sudah mengikuti tatacara yang diatur dalam statute STMIK Parna Raya Manado. Di STMIK 

Parna Raya telah dilaksanakan program kaderisasi kepemimpinan secara terprogram di 

mana dosen – dosen muda berprestasi dan mempunyai kemampuan manajerial yang bagus 

telah diberikan tanggungjawab pada posisi structural tertentu di program studi, agar dapat 

mempunyai pengalaman dan kemampuan yang cukup apabila saatnya nanti harus 

menjalankan amanah memegang jabatan pimpinan sekolah tinggi. 

 Pimpinan STMIK Parna Raya menyadari bahwa program studi merupakan ujung 

tombak penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga harus terus melakukan 

inovasi dinamis untuk mewujudkan STMIK Parna Raya sebagai Good University Governance 

(GUG), maka akuntabilitas dan kredibilitas pelaksanaan kegiatan institusi didasarkan pada 

Renstra periode 2006 – 2011. 

 Untuk membangun dan mencapai system tata pramong yang kredibel, akuntabel, 

transparan, bertanggung jawab dan adil di STMIK Parna Raya, maka kepemimpinan di level 

Sekolah tinggi bersifat korporasi dengan pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Keputusan ditentukan dengan semangat kebersamaan dan melalui 

pertemuan koordinasi dengan tiap bagian dan program studi. Rapat koordinasi dan evaluasi 

rutin antara pimpinan dan jajarannyaa dilakukan setiap minggu, serta rapat rutin antara 

pimpinan sekolah tinggi dan civitas dilakukan setiap bulan sekali dalam bentuk pertemuan 

dosen. Segala kebijakan dan keputusan pimpinan selalu disampaikan ke jajaran dan atau 

program studi melalui rapat-rapat pertemuan tersebut agar terjamin transparansi. 

Sementara itu kebijakan tentang prioritas pengemabngan program studi yang dimasukkan 

dalam Renstra juga dibicarakan dan didiskusikan bersama dengan program studi untuk 

menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar. 

STRUKTUR ORGANISASI, KOORDINASI DAN CARA KERJA INSTITUSI STMIK PARNA RAYA 

 Struktur organisasi STMIK Parna Raya menyesuaikan terhadap tuntutan peningkatan 

efektifitas kerja, sinergi, dan fungsi antar organ/unit yang ada. Struktur organisasi, rincian 

tugas, dan pola kepemimpinan di STMIK Parna Raya yang saat ini digunakan sebagai dampak 

perampingan institusi pada tahun 2004. 

 Sejak tahun 2001, STMIK Parna Raya mengelola 3 program studi. Pada Tingkat 

sekolah tinggi, Senat Perguruan Tinggi merupakan badan normative tertinggi di lingkungan 

sekolah dengan anggota yang terdiri dari Ketua, Pembantu Ketua, Guru Besar, Ketua Bagian, 

dan wakil dosen yang dipilih oleh staf akademik. Senat perguruan tinggi memiliki 

kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Sekolah Tinggi pada setiap 

program studi yang ada. Selain itu, fungsi Senat PT adalah memberikan pengarahan, 

pengaturan, pengawasan, pengembangan penalaran, dan pertimbangan kepada pimpinan 

Sekolah Tinggi. 
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 Masa tugas dari pejabat di lingkungan STMIK Parna Raya adalah 5 (lima) tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali untuk maksimal 2 periode berturut-turut. Proses 

pemilihan dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung oleh anggota Senat Akademik 

dalam rapat Tertutup Senat Akademik. 

 Adapun struktur organisasi pada STMIK Parna Raya Manado adalah sebagai berikut : 

 

 Pimpinan tertinggi dari STMIK Parna Raya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 

dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua. 

Tugas dan Fungsi Ketua : 

1. Menyusun rencana operasional tahunan dan program kerja STMIK Parna Raya; 

2. Menyusun juklak dan jiknis untuk BAAK dan BAU; 

3. Melakukan monitoring kepatuhan kegiatan sekolah tinggi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4. Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan institusi; 

5. Melakukan koordinasi penyelesaian berbagai persoalan hokum yang dihadapi 

institusi STMIK Parna Raya; 

6. Menjadi penghubung dengan pihak luar (public relation) kampus; 

7. Mengelola kegiatan penciptaan citra (image building) kampus; 

8. Mengembangkan berbagai program pemasaran kampus; 

9. Mengembangkan dan memelihara hubungan public; 

10. Melakukan monitoring terhadap kegiatan kampus dengan pihak Luar Negeri; 

11. Melakukan fungsi Badan Penjaminan Mutu secara menyeluruh; 

12. Memfasilitasi pengembangan hubungan dengan luar negeri; 

13. Mengembangkan system administrasi perkantoran sekolah tinggi; 

14. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan STMIK Parna Raya, 

termasuk mencakup masalah ketatausahaan, hokum, ketatalaksanaan, hubungan 

masyarakat dan keprotokolan serta kerjasama luar negeri. 

 

 

Tugas dan Fungsi Wakil Ketua : 

1. Menterjemahkan kebijakan Sekolah Tinggi dan merumuskan menjadi program atau 

kegiatan; 

2. Melaksanakan program atau kegiatan yang bersifat strategis sesuai bidang tugasnya; 

3. Membantu dan atau mewakili ketua sesuai bidang tugasnya jika ketua berhalangan 

dan atau tidak dapat menjalankan tugasnya; 

4. Membantu ketua melakukan pengawasan direktorat dan biro sesuai bidang 

tugasnya; 
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5. Melaksanakan system pengendalian mutu sesuai bidang-bidang akademik dan 

kemahasiswaan; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; 

7. Melaksanakan fungsi departemen dan system informasi; 

8. Melaporkan pelaksanaan tugas (1 sampai dengan 6) kepada Ketua; 

9. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan akademik; 

10. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. 

Tugas dan Fungsi Ketua Program Studi : 

1. Menterjemahkan kebijakan Sekolah Tinggi dan merumuskan menjadi program atau 

kegiatan untuk level Program Studi; 

2. Melaksanakan program atau kegiatan yang bersifat strategis sesuai bidang tugasnya; 

3. Membantu dan atau mewakili Wakil Ketua sesuai bidang tugasnya; 

4. Membantu Wakil Ketua melakukan pengawasan sesuai bidang tugasnya; 

5. Melaksanakan system pengendalian mutu sesuai bidang tugasnya; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembantu Ketua; 

7. Melaporkan pelaksanaan tugas (1 sampai 6) kepada Pembantu Ketua. 

Tugas dan Fungsi Sekretaris Program Studi : 

1. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi untuk mengorganisir kegiatan akademik 

untuk level Program Studi; 

2. Membantu melaksanakan program atau kegiatan yang bersifat stratefis sesuai 

bidang tugasnya; 

3. Membantu dan atau mewakili Ketua Program Studi sesuai bidang tugasnya; 

4. Membantu Ketua Program Studi melakukan pengawasan Biro sesuai bidang 

tugasnya; 

5. Membantu melaksanakan system pengendalian mutu sesuai bidang tugasnya; 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Program Studi. 

Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil ketua STMIK Parna 

Raya. 

Unsur Pimpinan Program Studi yaitu : 

1. Ketua dan Sekretaris Program Studi 

2. Unsur Pelaksana yaitu Dosen yang didukung oleh Unit Kerja meliputi : 

a. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

c. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAU) 

d. Laboratorium 

e. Perpustakaan 
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      Penjaminan Mutu : 

1. Melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi dan Program Studi  

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di Program Studi 

Kepemimpinan 

 Pola kepemimpinan di STMIK Parna Raya bersifat korporasi, di mana seluruh jajaran 

pimpinan merupakan kesatuan dengan tugas masing-masing disertai system 

pendelegasian yang jelas. Ketua sebagai pemimpin tertinggi institusi berkewajiban 

dalam menentukan arah pengembangan dan kebijakan sekolah tinggi yang secara rinci 

yang dijabarkan sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan sekolah tinggi. Sedangkan Wakil 

Ketua menjabarkan kebijakan yang dibuat Ketua, untuk disosialisasikan ke semua bagian 

dan program studi. Bagian bersama-sama dengan program studi sebagai ujung tombak 

pelaksanaan misi sekolah tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan acuan pedoman 

pelaksanaan pendidikan proses belajar mengajar sehingga di semua prodi dapat 

dilaksanakan. 

 Kebijakan STMIK Parna Raya dalam pengembangan institusi dalam rangka 

menciptakan budaya korporasi untuk menyongsong GUG telah dilaksanakan melalui 

berbagai program pengembangan kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir. 

Pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan pimpinan STMIK Parna Raya selalu 

mendengarkan aspirasi dari civitas melalui pertemuan atau rapat koordinasi yang telah 

diagendakan. Dengan pola kepemimpinan korporasi dan pendekatan partisipatif di 

STMIK Parna Raya menyebabkan meningkatnya partisipatif aktif civitas akademika dalam 

pelaksanaan kerja organisasi, termasuk dalam penyusunan program pengembangan, 

Renstra, dan penyelesaian permasalahan yang ada di STMIK Parna Raya. 

 Dalam kepemimpinan di STMIK Parna Raya saat ini, system kendali kinerja dilakukan 

berdasarkan indicator-indikator capaian yang telah ditetapkan dan berdasarkan 

penghargaan dan sanksi sudah mulai diterpakan walaupun belum optimal. Kelemahan 

yang masih dihadapi adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan 

kewengangan sebagai dampak sampingan dari suasana organisasai yang sudah 

terbangun. 

 Hal ini menunjukkan pola kepemimpinan yang adaptif dan aspiratif terhadap 

pengembangan STMIK Parna Raya di masa depan, sehingga dapat mewadahi 

perkembangan program studi di dalamnya. 

Sistem Pengelolaan 

 Model pengelolaan pada STMIK Parna Raya mengacu pada Rencana Strategis yang 

telah dicanangkan institusi yang dijabarkan dalam Program Tahunan untuk mewujudkan 

visi, misi, tujuan dan sasaran secara berkesinambungan, dengan tetap mengacu pada 
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pencapaian masing-masing indicator atau tolak ukur sebagai acuan keberhasilan yang 

harus dicapai. Pelaksanaan program-program tersebut di bawah koordinasi Ketua 

sebagai Penanggung Jawab Sekolah Tinggi, dibantu oleh 1 orang Wakil Ketua, dua orang 

Kepala Bagian, tiga orang Ketua Program Studi, satu orang Kepala Laboratorium dan 

para tenaga Kependidikan. Pelaksanaan tugas rutin di masing-masing bidang ditangani 

oleh tenaga kependidikan yang dikoordinasi oleh Wakil Ketua. 

 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat STMIK Parna Raya dapat 

dijabarkan melalui beberapa cakupan sebagai berikut : 

Planning: 

Perencanaan dalam pengembangan Sekolah Tinggi tertuangkan dalam bentuk 

Rencana Strategis (Renstra). Renstra disusun secara partisipatif bersama civitas 

akademika, berdasarkan evaluasi diri dan analisis SWOT institusi. 

 Perencanaan mengenai pengembangan aktivitas yang bersifat tahunan, dijabarkan 

dalam focus renstra tahunan, dalam jangka panjang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar, pengembangan sumberdaya, penelitian dan publikasi dan pengelolaan 

manajemen dan administrasi. 

 Kebijakan institusi dalam hal kerjasama, arah penelitian, akademik, SDM, keuangan 

yang sangat penting, melalui tahapan yang direncanakan dalam bentuk rapat koordinasi 

pimpinan STMIK Parna Raya, kemudian diajukan pengesahannya dalam bentuk rapat 

Senat Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan yang bersifat 

incidental dan di luar urusan rutin, didisain dengan membentuk Panitia kegiatan yang 

akan diarahkan dan ditetapkan dengan SK Ketua. 

Organizing : 

 Pemegang kendali utama pelaksanaan dan pengelolaan sekolah tinggi adalah Ketua 

yang dibantu oleh Wakil Ketua dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan untuk prodi-

prodi di STMIK Parna Raya, dalam pengelolaan manajemen dan sumber daya 

manusianya dikoordinir oleh prodi masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua 

mempunyai jalur komando langsung kepada Wakil dan Kepala Bagian. Dalam hal 

tertentu pendelegasian wewenang dilakukan untuk memperlancar tugas. 

Staffing : 

 Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Sekolah Tinggi, penempatan personil 

disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan manajerial yang memadai. Personil 

yang menduduki jabatan structural merupakan staf yang telah terpilih karena 

kemampuannya yang memadai untuk melaksanakan tugas tersebut. Susunan 

kepegawaian dan penempatan personil di level sekolah tinggi mengikuti aturan dari 

yayasan. Tenaga kependidikan tersebar di program studi dan bagian dengan jumlah 
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proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam periode tertentu 

diadakan rotasi tenaga kependidikan di internal institusi untuk memberikan penyegaran 

di lingkungan baru.  

 Setiap prodi mempunyai home base dosen minimal sebanyak 6 dosen sesuai dengan 

tingkatan prodinya. Prodi D3 minimal 2 dosen S1 dan 4 dosen D3, namun semua dosen 

minimal S1. Prodi S1, dalam home base nya minimal 2 S 2 dan 4 S1, sedangkan untuk S2, 

minimal 2 dosen S3 dan 4 S2, namun untuk S2 semua pengajarnya sudah S3. Sampai saat 

ini sebagian besar dosen sudah bergelar S2. Rincian dosen di masing-masing prodi dapat 

dilihat pada table standar sumber daya. 

Leading : 

 Program studi di lingkungan STMIK Parna Raya dipimpin oleh ketua program studi 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan program studi. 

Dalam pelaksanaannya Ketua STMIK memonitor, mengevaluasi dan mengarahkan tugas-

tugas dari pimpinan program studi maupun bagian yang ada. 

Controlling : 

 Sebagian besar proses administrasi dan pengelolaan STMIK Parna Raya dimonitoring  

dan evaluasi oleh tim penjaminan mutu institusi, sedangkan proses belajar mengajar di 

tingkat program studi dievaluasi oleh satuan penjaminan mutu di tingkat program 

studi/jurusan, meliputi evaluasi proses belajar mengajar untuk para dosen matakuliah 

maupun pelaksanaan masing-masing matakuliah. Dalam pelaksanaannya masih ditemui 

beberapa kelemahan dan kendala. Kelemahan system control mengakibatkan masih 

dijumpainya keterlambatan administrasi, ketidakakuratan data, belum sesuainya sasaran 

akademik (proses pembelajaran, keterlambatan penyetoran nilai, pencetakan transkrip, 

dan penilaian capaian pembelajaran mahasiswa). Pengontrolan kegiatan akademik telah 

diarahkan melalui penerapan Sistem Informasi Akademik (SIA) walaupun masih berbasis 

jaringan local. 

 Dengan memanfaatkan system informasi dan teknologi tersebut maka system 

control dan evaluasi diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal 

pengelolaan program studi kondisi seperti ini sangat membantu sekali dalam memonitor 

dan mengevaluasi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh institusi. Dalam 

mekanisme monitoring, control dan evaluasi telah dilakukan secara komrehensif dengan 

adanya audit internal settiap tahun. 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

STD-STMIKPR/SPMI/G.02 

Tanggal  : 7 Agustus 2009 

 

STANDAR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 3 

    

STANDAR 

KUALIFIKASI PIMPINAN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                    Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
Universitas 

Visi : 
“Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka di Bidang 
Teknologi informasi tingkat Nasional pada tahun 2015” 
 
Misi : 
“Menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi yang 
bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang professional, 
disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk 
mencapai kualitas pendidikan berstandar nasional”. 
 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STMIK Parna Raya 
Manado yakni, antara lain, mewujudkan Sekolah Tinggi Manajemen 
dan Informatika Komputer Parna Raya Manado menjadi Lembaga 
Pendidikan Tinggi unggulan dan terkemuka di bidang teknologi 
informasi di tingkat nasional pada tahun 2015, Sekolah Tinggi 
Manajemen dan Informatika Komputer dipimpin oleh Ketua yang 
bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pendidikan Buana Parna 
Raya Manado dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua dibantu oleh 
seorang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Ketua; 

Pimpinan Sekolah Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap 
anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan 
akademik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri 
sesuai dengan aspirasi pribadi dilandasi oleh norma dan kaidah 
keilmuan. 

3. Pihak yang 
bertanggung 
jawab untuk 
memenuhi isi 
standar 

1. Yayasan Pendidikan Buana Parna Raya 
2. Senat Akademik 

4. Definisi Istilah 1. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan 
tertinggi yang terdiri atas ketua dengan wakil ketua; 
2. Yayasan Pendidikan Buana Parna Raya Manado mempunyai organ yang 
terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas; 
3. Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi 
pada Sekolah Tinggi; 
4. Senat Akademik Sekolah Tinggi terdiri atas Guru Besar, Ketua, Wakil 
Ketua, Ketua Lembaga/Pusat, Ketua Jurusan/Program Studi dan wakil 
dosen serta unsur lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya 
ditetapkan melalui Keputusan Ketua dengan persetujuan Senat 
Akademik; 

 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer Parna Raya 
Manado dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada 
Yayasan Pendidikan Buana Parna Raya; 
2.Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan 
Buana Parna Raya setelah mendapat usulan dan pertimbangan Senat 
Akademik Sekolah Tinggi kemudian dilaporkan pada Menteri Pendidikan 
Nasional; 
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3. Ketua menyelenggarakan rapat kerja secara berkala yang dihadiri oleh 
Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Bagian, Kepala Pusat dan nara sumber 
yang dipandang perlu. 
4. Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 
kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan 
berturut-turut. 
 

6. Strategi 1. Senat akademik menjaring calon pimpinan yang memenuhi 
syarat 
2. Senat akademik melaksanakan pemilihan ketua sesuai 
peraturan yang berlaku 
3. Senat akademik mengusulkan pengangkatan ketua kepada 
pengurus yayasan 
4. Penetapan ketua oleh yayasan 
 

7. Indikator a. Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat, membina tenaga edukatif, tenaga administrasi 
dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan Sekolah Tinggi 
Manajemen dan Inforrmatika Komputer Parna Raya Manado 
b. Terlaksananya kerja sama dengan instansi pemerintah, badan 
swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, 
terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab Ketua 
c. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam proses Tri 
Dharma Perguruan Tinggi 
 

8. Dokumen 
Terkait 

1. Tata Cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan pejabat struktural 
di STMIK Parna Raya Manado ( SK Ketua) 
2. Statuta STMIK Parna Raya Manado  

 

9. Referensi 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
2. UU. 19 tahun 2009 
3. PP. 66 tahun 2010 

4. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.:STD-

STMIKPR/SPMI/H.01 

Tanggal  : 7 Agustus 2009 

 

STANDAR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 3 

    

STANDAR 

STUDI BIAYA 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                    Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley, SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Visi dan Misi 
STMIK Parna 
Raya Manado 

Visi : 
“Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka di Bidang 
Teknologi informasi tingkat Nasional pada tahun 2015” 
 
Misi : 
“Menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi yang 
bermutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang professional, 
disiplin, jujur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk 
mencapai kualitas pendidikan berstandar nasional”. 
 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STMIK Parna Raya Manado 
yakni, antara lain, mewujudkan Sekolah Tinggi Manajemen dan 
Informatika Komputer menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi unggulan dan 
terkemuka di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi 
pada tahun 2015. 
Yang dimaksud mutu sesuai dengan standar, yaitu jika salah satu aspek 
dalam pengelolan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. Demikian pula dalam pengelolaan keuangan, yang dimaksud 
dengan bermutu adalah jika pengeloalaan itu sesuai dengan standar yang 
berlaku, misalnya standar akuntansi. Pengertian mutu sesuai dengan 
harapan pelanggan adalah jika apa yang dihasilkan sudah sesuai dengan 
harapan pada saat melakukan transaksi dengan 
penyelenggara/pengelola. Di dalam pengelolaan keuangan pelanggan 
dapat diberi batasan sebagai sumber dana, baik berasal dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Bermutu dalam pengertian 
sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait mirip dengan pelanggan, 
tetapi mencakup pihak-pihak lebih luas termasuk mahasiswa, pegawai 
dan pimpinan unit kerja. 
Di dalam pengelolaan keuangan selanjutnya perlu diadakan perencanaan 
anggaran, yang dalam istilah lain sering disebut dengan Rencana 
Pendapatan dan Belanja (APB) 

3. Pihak yang 
bertanggung 
jawab untuk 
memenuhi isi 
standar 

1. Ketua STMIK Parna Raya Manado 
2. Wakil Ketua 
3. Ka.B.A.U 
4. Ka.Sub.Bag.Keuangan 

4. Definisi Istilah 1. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) mahasiswa 
2. DPP (Dana Pengembangan dan Pembangunan) 
3. Uang PMB, Heregistrasi,PERSIK,SKS dan Seragam Alamamater 
4. Uang Buku Pedoman dan Perpustakaan adalah biaya yang dibayarkan 
mahasiswa untuk mencetak dan membeli buku perpustakaan serta 
pedoman 
5. Uang Praktek dan Tugas adalah uang yang dibayar mahasiswa untuk 
pengadaan material praktek 
6. Uang Ijazah dan Wisuda adalah uang yang dibayar mahasiswa untuk 
biaya wisuda dan pencetakan ijazah. 
7.Sumbangan Dinas, Instansi, Yayasan, Swasta, Alumni, Perorangan dan 
Usaha sendiri 
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5. Pernyataan Isi 
Standar 

 
1. Operasional pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat. 
2. Gaji/honor pegawai/karyawan dan uang kehormatan Yayasan 
Buana Parna Raya. 
3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. 
4. Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. 
5. Pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan. 
6. Pajak, asuransi dan kegunaan lain yang terkait dengan anggaran. 
7. Bantuan dan kegiatan social 

6. Strategi 1. Meningkatkan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada 
masyarakat; 
2. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara instansi. 

7. Indikator 1. APB STMIK Parna Raya dibuat per tahun anggaran sesuai dengan tahun 
akademik yang sedang berjalan; 
2. Semua kegiatan operasional berjalan dengan baik (baik KBM, honor 
karyawan dan dosen, dll). 

8. Dokumen 
Terkait 

1. Formulir daftar hadir dosen untuk pembuatan honor mengajar; 
2. Formulir pengajuan anggaran praktek ; 

3. Formulir KRS. 

9. Referensi 1. Renstra dan Renop STMIK Parna Raya Manado 
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. 
4. Keputusan MENDIKNAS RI Nomor : 118/D/O/2003 
5. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
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Daftar prosedur / sop 

stmik parna raya 

manado 
             
  STMIK Parna Raya 
Manado 

Dokumen 
STMIKPR 

KODE: 
STMIK/PR/II/2007 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
EVALUASI  KURIKULUM 

TANGGAL BERLAKU 
: 
26 Februari 2007 

TANGGAL REVISI : 
 

 
SOP EVALUASI KURIKULUM 

 

  

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Keterangan 
Nama Jabatan Tandatangan  

Perumusan     

Penulisan     

Persetujuan     

Penetapan     

Pengendalian     

 
 
A. TUJUAN :   
 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan 

pembuatan EVALUASI KURIKULUM  di lingkungan STMIK 
Parna Raya. 

 2. Untuk pedoman dosen, asisten, staf administrasi, pengelola 
laboratorium, dan seluruh mahasiswa di lingkungan STMIK 
Parna Raya dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. 

 
B. RUANG LINGKUP :   

1. Tahap pembuatan kurikulum 
2. Penetapan  kurikulum yang akan diberlakukan di lingkungan 

STMIK Parna Raya  
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C. STANDART  :   
D. DEFINISI :   

1. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana 
dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 
pelajaran serta penyampaian dan penilaiannya yang di 
gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
belajar mengajar di perguruan tinggi. 

2. Pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan aturan 
kurikulum kompetensi yang sebagian besar dibuat 
berdasakan permintaan pasar kerja dan sebagian lagi di 
buat oleh Tim dan pimpinan STMIK Parna Raya. 

E. PROSEDUR : 

 
1. Ketua STMIK Parna Raya  Mengundang  wakil ketua dan ketua Prodi 

menyusun kurukulum . 
2. Ketua dan tim evaluasi kurukulum menetapkan jumlah sks yang akan di 

selesaikan untuk mencapai sarjana 150 sks 
3. Ketua dan tim membentuk kelompok matakuliah sebagai berikut 

- Matakuliah Keilmuwan dan keterampilan (MKK) 
- Matakuliah Keahlian berkarya  ( MKB ) 
- Matakuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ) 
- Matakuliah Perilaku berkarya (MPB) 
- Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB . 

4. Ka Prodi harus membentuk tim kurikulum dengan tugas utama mengevaluasi 

dan  

5. KaProdi  membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, 

dan dunia usaha. 

Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen. 

6. Mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima) tahun sekali 

7. Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan jabatan fungsional 

Wakil Ketua, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dengan predikat 

kelulusan minimal Magister untuk Wakil Ketua STMIK Parna Raya Manado. 

8. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau 

mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, 

dan didahului dengan studi pelacakan lulusan. 

9. Dosen yang menjadi Ketua Tim Kurikulum harus memiliki kemampuan: 

f. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan 

pengembangan kurikulum 

g. Mengidentifikasikan dan menganalisis berbagai factor yang 

mempengaruhi kelayakan dan pengembangan kurikulum 

h. Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim 

maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan 

membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan 

kurikulum. 

i. Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau rencana evaluasi 

dan pengembangan kurikulum 
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j. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara 

efektif sumber daya manusia dalam jurusan atau program studi.  

  
F. Kualifikasi pejabat petugas yang menjalankan Sop 
 
G. Bagan alir prosedur :  Terlampir 
 
H. Catatan  : 
  
I. REFERENSI :  
 

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan 
Tinggi 

2. SK. Mendiknas No. 132/D/O/2001, tentang Pendirian STMIK 
Parna Raya Manado 

3. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
4. Panduan Akademik STMIK Parna Raya Manado 
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
 

J. DISTRIBUSI :   

Semua program studi  di lingkungan STMIK Parna Raya. 
 

Disiapkan oleh, 
 
 
 
 
 
Ketua Jurusan 

Diperiksa oleh, 
 
 
 
 
 
PUKET 

Disahkan oleh, 
 
 
 
 
 
KETUA 
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  STMIK Parna Raya Manado Dokumen STMIK 

KODE:    /STMIK-
PR/II/2005 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

TANGGAL BERLAKU 
: 

26 Februari 2005 

TANGGAL REVISI : 
 

 
SOP PELAKSANAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

  

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Keterangan 
Nama Jabatan Tandatangan  

Perumusan     

Penulisan     

Persetujuan     

Penetapan     

Pengendalian     

 
 

A.TUJUAN :   
 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan 

penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STMIK Parna 
Raya. 

 2. Untuk pedoman dosen, staf administrasi, pengelola 
laboratorium, dan mahasiswa di lingkungan STMIK Parna 
Raya dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. 

 
B.RUANG LINGKUP :   

3. Sosialisasi/Promosi penerimaan mahasiswa baru 
4. Pendaftaran mahasiswa baru  
5. Ujian test masuk mahasiswa baru 
6. Interview 

 
C.STANDART           :  Penerimaan  mahasiswa baru dilakukan satu kali satu tahun,      

penerimaan dilakukan setiap tahun ajaran Baru. 
 

D.DEFINISI :     

 ●  Sosialisasi adalah kegiatan promosi dengan cara bertatap 
muka dengan siswa-siswi yang ada di sekolah SMA/SMK 
khususnya kelas XII yang ada di daerah Manado maupun 
Luar daerah secara terjadwal. 

●  Pendaftaran adalah suatu proses untuk mahasiswa baru 
mengisi biodata yang diperlukan oleh panitia. 

●  Ujian Test TPA adalah bentuk ujian yang di ikuti oleh calon 
mahasiswa baru agar lulus seleksi menjadi mahasiswa 
STMIK Parna Raya Manado. 

 Interview adalah wawancara yang dilakukan oleh panitia pada 
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calon mahasiswa. 
 

E. PROSEDUR : 
1. Wakil Ketua STMIK Parna Raya Bagian kemahasiswaan  mengangkat panitia 

penerimaan Mahasiswa Baru dari dosen dan Mahasiswa. 
2. Wakil ketua membentuk Team untuk sosialisasi ke sekolah-

sekolah,sosialisasi dilakukan melalui pemasangan benner, media elektronik, 
Surat kabar, website. 

3. Panitia menentukan syarat-syarat  pendaftaran  calon mahasiswa Baru yang 
sudah ditentukan seperti yang ada di dalam brosur 

4. Calon Mahasiswa baru mengisi formulir pendaftaran dan surat perjanjian 
tentang aturan/tatatertib kuliah di STMIK Parna raya  
 
 
 

5. Calon Mahasiswa baru melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan ( 
tertulis pada brosur ) 
 

6. Calon Mahasiswa membayar biaya pendaftaran sesuai yang tertulis di dalam 
brosur 

7. Panitia menyampaikan waktu,dan peraturan-peraturan  pelaksanaan test TPA 
calon mahasiswa baru. 

8. Panitia menyiapkan soal ujian test  ilmu Pengetahuan Umum,ilmu 
Pengetahuan Alam dan Matematika, Bahasa Inggris ) 

9. Panitia menentukan ketentuan/teknis dalam mengikuti ujian Test masuk 
berupa : Memakai seragam Putih-Hitam; Memakai Sepatu; Membawa ATM ( 
Alat tulis Menulis ). 

10. Calon Mahasiswa baru/ peserta mengikuti Ujian Test. 
11. Panitia memeriksa hasil ujian test. 
12. Panitia Mengumumkan hasil ujian test, dan  Interview bagi mahasiswa baru 

yang lulus ujian ( nilai rata-rata memadai ) 
13. Mahasiswa mendaftar kembali dan membayar uang SPP untuk  semester 

berjalan. 
14. Mahasiswa baru mengisi Kartu Rencana Studi ( KRS ) 
15. Mahasiswa baru berhak Mengurus Kartu Mahasiswa. 

 
F. Kualifikasi pejabat petugas yang menjalankan Sop 
 
G.Bagan alir prosedur : terlampir 

 
H.Catatan  : 
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I.REFERENSI :  

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi dan PP 
19 tahun 2005 

2. SK. Mendiknas No. 132/D/O/2001, tentang Pendirian STMIK Parna Raya 
Manado 

3. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
4. Panduan Akademik STMIK Parna Raya Manado 
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 
J. DISTRIBUSI :   

 

Semua program studi dan jurusan/bagian di lingkungan STMIK Parna Raya. 
 
 
 

Disiapkan oleh, 
 
 
 
 
 

Ketua Jurusan 

Diperiksa oleh, 
 
 
 
 
 

PUKET 

Disahkan oleh, 
 
 
 
 
 

KETUA 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.:SOP/Std/PembAk/01 

Tanggal  : Januari 2009 

 

PROSEDUR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 5 

    

PROSEDUR 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                    Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Tujuan Prosedur Prosedur ini dibuat agar proses pembimbingan akademik 
terhadap mahasiswa yang dibimbingnya dapat berjalan sesuai 
dengan isi Standar Pembimbingan Akademik. 

2.  Luas Lingkup SoP 
dan Penggunaannya 

Prosedur ini berlaku untuk semua Dosen Pembimbing 
Akademik dalam semua unit kerja akademik dalam lingkungan 
STMIK Parna Raya.  

3. Standar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.  Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan   
proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 2 
(dua) kali dalam setiap semester.   Jumlah maksimum 
mahasiswa yang berada dalam Pembimbingan Akademik 
setiap Dosen Pembimbing Akademik adalah 40 orang. 
2. KaProdi menerbitkan jadwal Pembimbingan Akademik  
untuk setiap Dosen membimbing Akademik minimal 3 (tiga) 
bulan sebelum Pembimbingan Akademik dilaksanakan, dan 
menyiapkan semua berkas hasil studi mahasiswa kedalam file 
masing-masing mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan 
dievaluasi Dosen Pembimbing Akademik berlangsung. 

 

4. Definisi Istilah   Dalam prosedur  ini yang dimaksud dengan: 
1.Formulir Rencana Studi adalah dokumen tertulis berisi   
daftar matakuliah, bobot sks, kelas, identitas mahasiswa, dan 
kolom-kolom untuk verivikasi, yang digunakan mahasiswa 
untuk mendaftarkan diri mengikuti program perkuliahaan 
untuk semester berjalan. 
2.Konduite Mahasiswa adalah dokumen tertulis berisi jejak 
rekam atau cacatan mengenai perilaku, sikap, dan prestasi 
mahasiswa, yang diisi oleh Dosen Pembimbing Akademik 
dengan sepengetahuan mahasiswa. 
3.Dst. 

5. Prosedur 1.Penetapan Dosen Pembimbing Akademik dan Mahasiswa 
yang dibimbing.  
a.Pimpinan STMIK Parna Raya menetapkan nama para Dosen 
Pembimbing Akademik yang akan memantau, mengevaluasi, 
dan membantu mahasiswa yang dibimbingnya dalam 
menyusun rencana dan sterategi studi untuk setiap semester. 
b.Setiap Dosen tetap bertugas menjadi Dosen Pembimbing 
Akademik dari 40 mahasiswa terhitung sejak mereka terdaftar 
sebagai mahasiswa pada semeseter II hingga selesai masa 
studi mereka. 
c.Jumlah total mahasiswa pada setiap STMIK Parna Raya 
harus dibagi habis dalam beberapa kelompok pembimbingan 
akademik dengan masing-masing kelompok memiliki satu 
orang dosen pembimbing akademik. 

 
2.Penetapan dan Pengumuman Jadwal Pembimbingan   
Akademik. 
a.Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Pembimbingan 
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Akademik untuk semester berjalan, Pimpinan STMIK Parna 
Raya  sudah menetapkan jadwal Pembimbingan Akademik. 
b.Jadwal Pembimbingan Akademik semua dosen Pembimbing 
Akademik dilaksanakan secara tuntas dan serentak selama 2 
hari kerja dalam masa Pembimbingan Akademik. 
c.Masa dan Jadwal Pembimbingan Akademik diumumkan 
kepada semua mahasiswa dan diberitahukan kepada semua 
Dosen Pembimbing Akademik segera setelah ditetapkan. 

 
3.Persiapan  Pembimbingan Akademik 
a.Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal Pembimbingan 
Akademik berlangsung.  Sek Prodi harus telah menyerahkan 
file semua mahasiswa kepada masing-masing Dosen 
Pembimbing Akademik. 
b.kaprodi harus menyediakan berkas hasil studi mahasiswa 
yang dipandang perlu diketahui Dosen Pembimbing 
Akademik. Persiapan ini berupa antara lain:  Percetakan 
formulir hasil  mahasiswa semester sebelumnya, menetapkan 
IP semester dan IPK mahasiswa sebagai dasar penentuan 
batas maksimum beban sks yang dapat diambil untuk 
semester berjalan. 
c.Penyerahan semua file mahasiswa kepada Dosen 
Pembimbing Akademik dilengkapi dengan formulir 
Pembimbingan Akademik, Berita Acara Pembimbingan 
Akademik, dan Formulir Rekapitulasi Pembimbingan 
Akademik, dan Formulir. 
d.Dosen Pembimbing Akademik mempelajari semua berkas  
mahasiswa yang dibimbingnya untuk mengetahui 
perkembangan studi mereka, kendala atau persoalan yang 
mungkin dihadapi mahasiswa  berkait dengan prestasi 
studinya. 

 
4.  Pelaksanaan Pembimbingan Akademik. 
a.  Dosen hadir sesuai dengan jadwal. 
b.  Dosen dapat membuat daftar tunggu untuk mahasiswa   
yang akan menemuinya dalam proses Pembimbingan 
Akademik. 
c.  Pembimbingan Akademik dilaksanakan dengan metode 
wawancara dan/atau diskusi secara terbuka dan ramah antara 
Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa. 
d.Dosen Pembimbing Akademik menyatakan penilaiannya 
terhadap prestasi mahasiswa disertai komentar sewajarnya 
seperti misalnya, pujian, penghargaan, teguran, dsbnya. 
e.Dosen membantu mahasiswa apabila menghadapi kesulitan 
Akademik, membantu mengidentifikasi masalah dan 
memecahkan masalah dan/atau menyarankan solusi tertentu 
untuk kebaikan mahasiswa. 
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f. Dosen merekam atau mencatat hal-hal yang dianggapnya 
penting dan perlu selama proses Pembimbingnya Akademik 
berlangsung di dalam formulir Pembimbingan Akademik atau 
formulir konduite mahasiswa yang terdapat didalam file 
mahasiswa. 
g. Dosen membantu mahasiswa menyusun rencana dan 
strategi studi untuk semeser berjalan. 
h. Pada hari pertemuan, dosen menanda-tangani formulir 
Pembimbingan Akademik sebagai bukti bahwa Pembimbingan 
Akademik telah terlaksana. 
5.Pelaporan Pelaksanaan Pembimbingan Akademik. 
a.Pada hari terakhir dari jadwal Pembimbingan Akademik 
mengisi berita Acara Pembimbingan Akademik dan formulir 
Rekapitulasi Pembimbingan Akademik. 
b.Desen menyerahkan kembali seluruh file mahasiswa 
bersama-sama dengan Berita Acara Pembimbingan Akademik 
dan formulir Rekapitulasi dan Pembimbingan Akademik 
kepada tata usaha STMIK Parna Raya. 

6.Kualifikasi 
Pejabat/Petugas yang 
menjalankan SoP 

1.Sekretari Prodi bertanggungjawab untuk menyiapkan 
semuaberkas dan file mahasiswa selama proses 
Pembimbingan Akademik berlangsung. 
2.Dosen Pembimbing Akademik bertangung jawab untuk 
melaksanakan Pembimbingan Akademik sesuai dengan jadwal 
yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Ketua STMIK 
Parnya Raya Manado 

7.Bagan Alir Prosedure  
8.Catatan  
9.Referensi 1. Formulir Pembimbingan Akademik. 

2. Formulir Konduite Mahasiswa 
3. Formulir Rekapitulasi Pembimbingan Akademik’ 
4. Lembar Hasil Studi/Penilaian Penilaian Prestasi Mahasiswa. 
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  STMIK Parna Raya Manado 

Dokumen  
STMIK 

KODE:/STMIK-PR/II/2007 

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR 
PENGISIAN KRS  

TANGGAL BERLAKU : 
26 Februari 2007 

TANGGAL REVISI : 
 

 
 
 

SOP PENGISIAN KRS 
 

  

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Keterangan 
Nama Jabatan Tandatangan  

Perumusan     

Penulisan     

Persetujuan     

Penetapan     

Pengendalian     

 
 

A. TUJUAN :   
 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan 

pembuatan proposal di lingkungan STMIK Parna Raya. 
 2. Untuk pedoman dosen, asisten, staf administrasi, pengelola 

laboratorium, dan mahasiswa di lingkungan STMIK Parna Raya 
dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. 

 
B. RUANG LINGKUP :   

1. Pembimbing akademik. 
2. Pengisian KRS. 
3. Ketua Program Studi 

 

 
C. STANDART  :  Agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan. 
 
D. DEFINISI :   

 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di 
STMIK Parna Raya manado. 

 Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga pendidik atau 
kependidikan pada STMIK Parna Raya yang khusus diangkat 
dengan tugas membimbing mahasiswa selama kuliah di STMIK 

Parna Raya. 
 KRS adalah Kartu Rencana Studi.sebelum mahasiswa mengikuti 

perkuliahan dapat menentukan matakuliah yang akan di ikuti. 
  

E. PROSEDUR : 
 

1. Bagian akademik mengeluarkan jadwal mata kuliah. 

2. Mengambil blangko KRS ke bagian akademik dengan menunjukkan bukti 

pembayaran SPP untuk semester berjalan 

3. Mahasiswa menghadap Dosen PA untuk konsultasi pengambilan matakuliah dengan 

menunjukkan Kartu Hasil Studi yang tertera IPK semester sebelumnya,  
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4. Mengisi dan mencantumkan semua matakuliah yang akan di kontrak pada semester 

berjalan atas saran dari Dosen PA. 

5. Dosen PA memeriksa kelengkapan data isian KRS, dan menetapkan jumlah sks yang 

diprogramkan berdasarkan IP semester sebelumnya. 

6.  Dosen PA memberikan arahan dan menuntun mahasiswa untuk mengontrak mata 

kuliah yang diprogramkan dan bagaimana startegi belajar yang benar. 

7. Mahasiswa mengisi KRS,dan mengisi jumlah sks mata kuliah untuk diisi ke KRS 

berdasarkan IP yang di peroleh semester sebelumnya kalau lebih dari batas Ip  

mahasiswa harus membayar biaya selisih sks  

8. Dosen PA  menandatangani KRS yang sudah lengkap pengisiannya 

9. Mahasiswa mengisi Lembar KRS 3 rangkap,  warna Putih lembar 1 yang asli 

dimasukkan ke Akademik ,warna merah muda untuk Mahasiswa, warna kuning untuk 

PA 

10. Mahasiswa dapat merubah dan membatalkan kontrak mata kuliah dengan alasan yang 

masuk akal 

11. Waktu pembatalan,rubah dan tambah matakuliah  2 minggu setelah perkuliahan 

dimulai 

12. Dosen PA mempertimbangkan alasan pembatalan/penggantian mata kuliah yang 

diajukan mahasiswa.  
 
 

    

F. Kualifikasi pejabat petugas yang menjalankan Sop 
 
G. Bagan alir prosedur  : Terlampir 
 
H. Catatan  : 
  
I. REFERENSI :  
 

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi 

2. SK. Mendiknas No. 132/D/O/2001, tentang Pendirian STMIK Parna Raya Manado 
3. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
4. Panduan Akademik STMIK Parna Raya Manado 
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 
J. DISTRIBUSI :   
 
Semua program studi  lingkungan STMIK Parna Raya. 
 

Disiapkan oleh, 
 
 
 
 
 
Ketua Jurusan 

Diperiksa oleh, 
 
 
 
 
 
PUKET 

Disahkan oleh, 
 
 
 
 
 
KETUA 
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  STMIK Parna Raya 
Manado 

Dokumen 
STMIKPR 

KODE: 
STMIK/PR/II/2007 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL 

TANGGAL BERLAKU 
: 

26 Februari 2007 
TANGGAL REVISI : 
 

 
SOP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL 

 

  

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Keterangan 
Nama Jabatan Tandatangan  

Perumusan     

Penulisan     

Persetujuan     

Penetapan     

Pengendalian     

 
 
A. TUJUAN :   

 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan 
pembuatan proposal di lingkungan STMIK Parna Raya. 

 2. Untuk pedoman dosen, asisten, staf administrasi, pengelola 
laboratorium, dan mahasiswa di lingkungan STMIK Parna 
Raya dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. 

 
B. RUANG LINGKUP :   

1. Tahap pengajuan judul 
2. Tahap ujian proposal 

 
 

C. STANDART  :  Melengkapi standart ujian proposal. 
D. DEFINISI :   

 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan 
belajar di STMIK Parna Raya manado. 

 Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada 
STMIK Paran Raya yang khusus diangkat dengan tugas 
membimbing dan menguji mahasiswa selama penelitian 
skripsi. 

 Konsultasi Bimbingan adalah kegiatan bimbingan Dosen 
kepada mahasiswa bimbingannya sesuai dengan surat 
keputusan dosen pembimbing yang dibuat oleh ketua 
panitia. 

 Ketua panitia adalah tenaga pendidik dan kependidikan 
pada STMIK Parna Raya Manado dengan tugas 
membuat berkas untuk penelitian skripsi, menetapkan 
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dosen pembimbing dan penguji, mengevaluasi calon 
peserta didik. 

  
E. PROSEDUR : 

 
1. Ketua STMIK Parna Raya  mengangkat dosen tetap sebagai Ketua Panitia 

Tugas Akhir/Skripsi.  
2. Ketua Panitia Tugas Akhir menyampaikan kepada seluruh yang  telah 

menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah minimal 146 sks  supaya 
memasukkan judul . 

3. Mahasiswa peserta tugas akhir memasukkan 5 judul berupa proposal  ke 
ketua Panitia dan melampirkan syarat-syarat berupa: Transkip nilai, sertifikat 
P2SP2. 

4. Ketua Panitia menetapkan judul tugas akhir dan dosen pembimbing  I 
membimbing program dan Dosen pembimbing II membimbing penulisan 
dengan menetapkan Surat Keputusan (SK). 

5. Panitia mengumumkan judul, dan dosen pembimbing setiap mahasiswa tugas 
akhir di papan pengumuman. 

6. Mahasiswa membuat proposal tugas akhir sesuai dengan judul yang sudah 
ditetapkan. 

7. Dalam pembuatan proposal  mahasiswa harus berkonsultasi kepada dosen 
pembimbing 

8. Menetapkan tanggal ujian Proposal setelah di setujui oleh ke 2 pembimbing. 
9. Membayar biaya ujian Proposal ke bag keuangan 
10. Panitia mengeluarkan SK dosen penguji proposal 
11. Mahasiswa menyiapkan berita acara ujian proposal dan daftar usulan 

perbaikan,   
12. Mahasiswa memberikan bukti pelunasan ujian proposal,  
13. Ketua panitia  mengeluarkan Jadwal ujian proposal  1 minggu sebelum ujian 

dilaksanakan. 
14. Ketua panitia menyerahkan format undangan kepada mahasiswa, lembar 

penilaian, lembaran saran, SK penguji dan pembimbing   kepada mahasiswa  
15. Mahasiswa  harus memberikan undangan dan  1 examplar proposal pada 

setiap dosen  penguji paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian. 
16.  Peserta ujian proposal telah mempersiapkan diri diruang ujian 15 menit 

sebelum ujian dimulai 
17. Peserta ujian proposal harus mengundang paling sedikit 10 orang mahasiswa 

untuk hadir pada waktu ujian . 
18. Ketua panitia ujian proposal mengumumkan hasil dan lembar perbaikan jika 

masih harus di perbaiki..  
19. Waktu perbaikan selama 2 minggu jika lewat dengan waktu yang telah di 

tentukan mahasiswa mengikuti ujian kembali.  
20. Mahasiswa dinyatakan lulus, apabila  lembar persetujuan dan lembar 

perbaikan ditanda –tangani oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. 
21. Ketua panitia  membuat dan mengeluarkan surat pengantar magang ke 

tempat objek penelitian.    
F. Kualifikasi pejabat petugas yang menjalankan Sop 
 
G. Bagan alir prosedur :  Terlampir 
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H. Catatan  : 
  
I. REFERENSI :  
 

6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan 
Tinggi 

7. SK. Mendiknas No. 132/D/O/2001, tentang Pendirian STMIK 
Parna Raya Manado 

8. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
9. Panduan Akademik STMIK Parna Raya Manado 
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
 

K. DISTRIBUSI :   
 

Semua program studi  di lingkungan STMIK Parna Raya. 
 

Disiapkan oleh, 
 
 
 
 
 
Ketua Jurusan 

Diperiksa oleh, 
 
 
 
 
 
PUKET 

Disahkan oleh, 
 
 
 
 
 
KETUA 
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  STMIK Parna Raya Manado 

Dokumen Level 
STMIK 

KODE:    

            /STMIK-
PR/II/2005 

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR 
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) 
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PPM ) 

TANGGAL BERLAKU 
: 

26 Februari 2005 
TANGGAL REVISI : 
 

 
 

  

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Keterangan 
Nama Jabatan Tandatangan  

Perumusan     

Penulisan     

Persetujuan     

Penetapan     

Pengendalian     

 
 
A. TUJUAN :   
 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan 

kuliah kerja nyata di lingkungan STMIK Parna Raya. 
 2. Untuk pedoman dosen, asisten, staf administrasi, pengelola 

laboratorium, dan mahasiswa di lingkungan STMIK Parna 
Raya dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. 

 
B. RUANG LINGKUP :   

1. LPM STMIK Para Raya 
2. KKN  
3. Dosen pembimbing 

 
C. STANDART    : 

1. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi 110 sks  
2.  Lulus matakuliah Metode Penelitian 
3. Pelaksanaan KKN  selama  2 bulan 2 minggu atau - / + 54 

hari kerja 
4. Pelaksanaan KKN  selama 1 bulan  tepat pada bulan Juli   

diadakan di   luar kampus di Desa atau perkampungan 
5. Peserta KKN membuat pelatihan Internet gratis dan 

pelatihan komputer gratis 
  

 
D. DEFINISI    : Peserta KKN adalah mahasiswa semester VII ke atas 

dari berbagai prodi yang ada di STMIK Parna Raya Manado, 
dan telah menyelesaikan mata kuliah dengan jumlah minimal 
110 sks  
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E. PROSEDUR     : 
 

1. Mengisi formulir KKN/PPM di bagian LPPM  
2. Ketua LPPM  menerbitkan SK  persetujuan KKN/PPM beserta Dosen 

Pembimbing  
3. Membayar biaya pendaftaran sesuai dgn peraturan yang berlaku 
4. Ketua LLPM dan Pembimbing KKN/PPM menyusun rencana anggaran 

proyek yang akan di   selesaikan oleh peserta KKN/PPM 
5. Ketua LPPM menetapkan lokasi KKN/PPM 
6. Pembimbing membentuk kelompok,setiap kelompok minimum 7 orang dan 

maximum 10 orang per kelompok 
7. Pembimbing dan mahasiswa Membuat dan menyampaikan surat pengantar 

ke objek/ lokasi KKN/PPM  
8. Pemeriksaan kesiapan atribut dan peralaatn peserta KKN/PPM 

 
9. Melepaskan peserta KKN dalam suatu acara 
10. KKN/PPM berlangsung selama 1 bulan di daerah dan pedesaanYang belum 

terjangkau oleh penggunaan TIK.  
11. Pembimbing meninjau ke lapangan selama 3 kali 
12. Pembimbing memberikan laporan kepada ketua LPPM dan disahkan oleh 

Ketua STMIK Parna Raya. 
13. Setelah laporan diterima maka dilakukan penyambutan peserta KKN/PPM 

dalam suatu acara. 
14. Penyerahan Nilai KKN/PPm kepada ketua Prodi. 

 
 

F. Kualifikasi pejabat petugas yang menjalankan Sop 
 
G. Bagan alir prosedur  : Terlampir 
 
H. Catatan  :  
 
I. REFERENSI :  
 

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi dan pp 
No.19 tahun 2005 

2. SK. Mendiknas No. 132/D/O/2001, tentang Pendirian STMIK Parna Raya 
Manado 

3. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
4. Panduan Akademik STMIK Parna Raya Manado 
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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J. DISTRIBUSI :   
 

Semua program studi dan jurusan/bagian di lingkungan STMIK Parna Raya. 
 
 
 
 

Disiapkan oleh, 
 
 
 
 
 
Ketua Jurusan 

Diperiksa oleh, 
 
 
 
 
 
PUKET 

Disahkan oleh, 
 
 
 
 
 
KETUA 
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  STMIK Parna Raya Manado 

Dokumen  
STMIK 

KODE:  /STMIK-

PR/II/2005 

STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PENGANGKATAN DOSEN TETAP 

TANGGAL BERLAKU : 
26 Februari 2005 

TANGGAL REVISI : 
17 Januari 2007 

 
SOP PENGANGKATAN DOSEN TETAP 

 

  

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Keterangan 
Nama Jabatan Tandatangan  

Perumusan     

Penulisan     

Persetujuan     

Penetapan     

Pengendalian     

 
 

A. TUJUAN :   
 1. Untuk memberikan penjelasan tentang Peraturan staf dan Dosen 

tetap di lingkungan Yayasan Buana Parna Raya yang membawahi 
STMIK Parna Raya Manado 

 2. Untuk pedoman dosen, asisten, staf administrasi, pengelola 
laboratorium, dan mahasiswa di lingkungan STMIK Parna Raya 

dalam menjalankan aktivitas perkuliahan. 
 
B. RUANG LINGKUP :   

1. Menjadi tenaga dosen  tetap di lingkungan STMIK Parna Raya Manado 
2. Pembimbing akademik Kepada mahasiswa 
3. Pembimbing Skripsi. 
4. Pembimbing KKN/KKP  

 
C. STANDART  :  Standart penerimaan dosen tetap Minimum S1, 

      Lulusan S2 di prioritaskan 
             
D. DEFINISI             : 
  Dosen adalah tenaga kependidikan 
  Tenaga kependidikan adalah Dosen yang diserahi tugas mengajar 

atau memberikan kuliah kepada mahasiswa   
 Pelamar dosen adalah yang memasukkan lamaran sebagai 

dosen ke STMIK Parna Raya  
 Ujian Test Masuk  
 Wawancara adalah interview tenang pekerjaan. 

  

E. PROSEDUR          : 
1. HRD memuat informasi dimedia cetak selama 2 minggu – 1 bulan 
2. HRD menelepon peserta tes untuk mengikuti tes 
3. Para pelamar mengikuti tes 3 tahap yaitu Bahasa Inggris,Komputer 

dan wawancara. 
4. HRD menyerahkan hasil tes dan wawancara Ke ketua STMIK 

 
5. Ketua STMIK Parna Raya Meminta pertimbangan ke Pengurus Yayasan 

BPR 
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6. Ketua dan wakil ketua STMIK Parna Raya melakukan koordinasi 
tentang jumlah kebutuhan dosen sesuai bidang studinya.  

7. Ketua dan HRD menetapkan Dosen yang lulus tes dan akan di panggil 
8. Calon dosen yang dipanggil menandatangani surat perjanjian masa 

percobaan selama satu semester (6 bulan) 

9. Calon dosen bersedia mentaati peraturan yang ada di STMIK Parna 
Raya melalui panduan peraturan  

    
F. Kualifikasi pejabat petugas yang menjalankan Sop 
 
G. Bagan alir prosedur : Terlampir 
H. Catatan             :  
I. REFERENSI             :  
 

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi 
2. SK. Mendiknas No. 132/D/O/2001, tentang Pendirian STMIK Parna Raya Manado 
3. Statuta STMIK Parna Raya Manado 
4. Panduan Akademik STMIK Parna Raya Manado 
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 
6. Panduan Peraturan Staff dan Dosen Di STMIK Parna Raya. 

 
J. DISTRIBUSI :   
 

Semua program studi  di lingkungan STMIK Parna Raya. 
 
 

Disiapkan oleh, 
 
 
 
 
 

Ketua Jurusan 

Diperiksa oleh, 
 
 
 
 
 

PUKET 

Disahkan oleh, 
 
 
 
 
 

KETUA 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

SOP-STMIKPR/Std/D.01-1 

Tanggal  : Januari 2007 

 

PROSEDUR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 5 

    

PROSEDUR 

STUDI LANJUT DOSEN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                   Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua SEnat   

4. Penetapan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
SIrait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Tujuan Prosedur Prosedur ini dibuat agar proses perencanaan hingga 
penyelesaian studi lanjut bagi para dosen tetap dapat berjalan 
sesuai dengan isi Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Dosen. 

2.  Luas Lingkup 
Prosedur dan 
Penggunaannya 

Prosedur ini berlaku untuk semua Dosen tetap pada semua 
unit kerja akademik dalam lingkungan STMIK Parna Raya 
Manado.  

3. Standar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Semua dosen tetap pada semua prodi harus memiliki 
kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijasah, 
minimum Master dalam bidang ilmu sesuai dengan 
prodi di tempat mana dosen tersebut ditempatkan. 

2. Paling lambat pada tahun 2015, STMIK Parna Raya 
Manado harus mampu meningkatkan kualifikasi 
akademik minimal 50% dari jumlah dosen tetap untuk 
setiap prodi, menjadi berijasah Magister dan pada 
tahun 2020 menjadi berijasah Doktor. 

3. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap 
dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki 
kompetensi untuk : 
a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran 

yang koheren kepada mahasiswa; 
b. Memilih,menguasai, dan menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
kompetensi matakuliah yang diasuhnya; 

c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan 
berbagai media pembelajaran termasuk 
pemanfaatan teknologi; 

d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode 
penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat 

e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri 
dalam hal proses pembelajaran di kelas; 

f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan 
pengembangan mutu diri sendiri secara terus 
menerus dan berkelanjutan; 

4. Definisi Istilah   Dalam prosedur  ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Studi Lanjut adalah program belajar lanjutan setelah 
tingkat sarjana, yaitu tingkat magister dan doctor, baik 
pada perguruan tinggi di dalam negeri ataupun di luar 
negeri 

2. Ikatan Dinas adalah kesanggupan atau janji dari pihak 
dosen yang telah menyelesaikan studi lanjut, untuk 
tetap terikat dalam hubungan kerja dengan pihak 
Yayasan dan / atau STMIK Parna Raya Manado selama 
kurun waktu minimum 2 (dua) kali masa studi lanjut 
yang telah dilaluinya 

3. Beasiswa adalah program bantuan financial bagi dosen 
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untuk keperluan studi lanjutnya, yang dapat 
mencakup : biaya studi, biaya hidup, biaya 
transportasi, dan asuransi kesehatan. 
 

5. Prosedur 1. Perencanaan Studi Lanjut 
a. KaProdi merancang rencana pembinaan dosen 

jangka panjang, yakni 5 tahun, dan menyusun 
program pembinaan tahunan, yang berisi antara 
lain program studi lanjut bagi dosen 

b. Senat Program Studi memberikan pertimbangan 
normative terhadap rencana dan program tersebut 
di atas, dan memberikan persetujuan. 

c. KaProdi mengumumkan kepada semua dosen 
tentang rencana dan program pembinaan tersebut 

d. Dosen secara mandiri dengan memperhatikan 
saran dari KaProdi melakukan studi lanjut, missal: 
mencari informasi tentang beasiswa internal 
ataupun eksternal, mendaftarkan dan 
mengirimkan proposal lamaran ke perguruan tinggi 
yang dituju dan/atau ke pihak pemberi beasiswa, 
mengikuti test seleksi penerimaan beasiswa 
dan/atau test saringan masuk perguruan tinggi, 
dsbnya 

e. KaProdi mendukung setiap inisiatif dosen dalam 
upayanya untuk melanjutkan studi. Dukungan 
diberikan sepanjang dosen menempuh prosedur 
baku dan tidak melanggar ketentuan atau standar 
yang berlaku 

 
2. Permohonan Rekomendasi KaProdi 

a. Dosen melaporkan secara rutin perkembangan dari 
persiapan studi lanjut yang dilakukannya kepada 
KaProdi. 

b. KaProdi mempertimbangkan pemberian 
rekomendasi bagi dosen yang hendak melakukan 
studi lanjut, dengan memperhatikan antara lain: 
factor usia dosen, lama kerja dosen, prestasi dan 
kinerja dosen, keahlian dosen, rasio dosen-
mahasiswa, ketersediaan dan kesiapan dosen 
pengganti, reputasi dan status perguruan tinggi 
yang dituju oleh dosen atau yang menerima 
lamaran dosen, dsb. 

 
3. Persetujuan atau Penolakan Ketua STMIK Parna Raya 

Manado 
a. KaProdi mengusulkan rencana studi lanjut dosen 

kepada Ketua STMIK untuk mendapat persetujuan, 
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dilengkapi dengan surat permohonan dari dosen, 
dan semua berkas yang dibutuhkan termasuk 
misalnya surat bukti penerimaan sebagai 
mahasiswa dari perguruan tinggi yang dituju 
dosen, surat rekomendasi, dsb. 

b. Ketua STMIK Parna Raya Manado mengevaluasi 
rencana studi lanjut dosen dan 
mempertimbangkan rekomendasi dari KaProdi 
sebelum memutuskan apakah menyetujui atau 
menolak rencana tersebut. Keputusan Ketua 
STMIK Parna Raya Manado harus ditetapkan 
secara cukup cepat dengan mempertimbangkan 
jarak waktu yang pantas dan cukup bagi dosen 
untuk menyiapkan rencana studi lanjutnya 
dan/atau menyiapkan rencana keberangkatannya 
apabila perguruan tinggi tujuan berada di luar 
negeri. 

c. Apabila Ketua STMIK Parna Raya Manado menolak 
rencana studi lanjut dosen, maka harus disertai 
dengan alas an yang jelas 

 
4. Pengajuan Rencana/Permohonan Studi Lanjut Kepada 

Yayasan  
a. Kepegawaian menyiapkan usulan persetujuan 

studi lanjut dosen kepada Yayasan untuk disahkan, 
disertai rincian prakiraan biaya yang diperlukan 
apabila studi lanjut dosen itu diperoleh dari 
program beasiswa internal 

b. Yayasan menyetujui rencana studi lanjut dosen 
dan alokasi biaya yang dibutuhkan 

 
5. Persiapan Studi Lanjut 

a. Biro kepegawaian STMIK Parna Raya dan Prodi 
mempersiapkan semua aspek administrative yang 
diperlukan dosen untuk memulai masa studi 
lanjutnya, antara lain, penyiapan Perjanjian Studi 
Lanjut antara Yayasan/STMIK Parna Raya Manado 
dengan Dosen 

b. Dosen menuntaskan semua pekerjaannya yang 
berkaitan dengan proses pembelajaran dan 
melaporkannya kepada KaProdi 

c. KaProdi menyiapkan Surat Tugas Studi Lanjut. 
 

6. Pelaporan Perkembangan Studi Lanjut Dosen 
a. Dosen melaoprkan perkembangan studi lanjutnya 

secara periodic setiap akhir semester, kepada 
KaProdi 
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b. KaProdi melaporkan perkembangan studi lanjut 
dosen secara periodic setiap awal semester 
berjalan kepada Ketua STMIK Parna Raya Manado 

 
7. Pelaporan Penyelesaian Studi Lanjut Dosen 

a. Dosen melaporkan hasil studi lanjutnya kepada 
KaProdi dan Ketua STMIK Parna Raya Manado 

b. Dosen menyerahkan copy ijasah hasil studi 
lanjutnya ke Program Studi 

c. Biro Kepegawaian menyerahkan Perjanjian 
Pemenuhan Ikatan Dinas kepada dosen untuk 
ditanda-tangani 

d. Penanda-tanganan Perjanjian Pemenuhan Ikatan 
Dinas oleh Dosen. 

6. Penanggungjawab 1. Ketua STMIK berwenang untuk menyetujui atau menolak 
rencana/permohonan studi lanjut dosen 
2. Kepala Biro bertanggungjawab untuk aspek administrative 
procedural dari rencana/permohonan studi lanjut dosen 
3. KaProdi berwenang untuk member atau menolak 
rekomendasi rencana/permohonan studi lanjut dosen untuk 
diteruskan ke Ketua STMIK Parna Raya Manado 
4. Dosen bertanggung jawab untuk mematuhi prosedur ini 
apabila hendak merencanakan studi lanjut 
 

7.Bagan Alir Prosedure {Seluruh Prosedur digambarkan dalam bentuk bagan) 
8.Catatan  
9.Dokumen Terkait Prosedur ini dilengkapi dengan : 

1. Perjanjian Studi lanjut antara Yayasan/STMIK Parna 
Raya manado dengan Dosen 

2. Perjanjian Pemenuhan Ikatan Dinas antara 
Yayasan/STMIK Parna Raya dengan Dosen. 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

SOP-STMIKPR/Plks/F.02/1 

Tanggal  : Juli 2009 

 

PROSEDUR SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 4 

    

PROSEDUR 

PERAWATAN KEBERSIHAN 

STMIK PARNA RAYA 

MANADO 

 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                    Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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1. Tujuan Prosedur Prosedur ini dibuat agar proses belajar mahasiswa menjadi 
lebih lancar kapan saja mahasiswa memerlukannya sehingga 
dapat memenuhi standar Sarana dan Prasarana. 

2. Luas Lingkup SoP 
dan Penggunaannya 

Prosedur ini berlaku untuk segenap civitas akademika dalam 
lingkungan STMIK Parna Raya.  

3. Standar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Air dengan pemenuhan persyaratan teknis sehingga 
mudah dipakai 

2. Kontinuitas aliran air yang lancar 
3. Kuantitas dan kualitas air 
4. Kepuasan pemakai 
5. Sanitasi dengan pemenuhan persyaratan teknis  
6. Ketersediaan air bersih 
7. Kebersihan WC, Toilet 
8. Kepuasan pemakai 
9. Drainase dengan pemenuhan persyaratan teknis 
10. Kebersihan saluran  

4. Definisi Istilah   Dalam prosedur  ini yang dimaksud dengan: 
1. Kebersihan adalah 
2. Sanitasi adalah 
3. Drainase adalah 

 

5. Prosedur 1. Ketua STMIK menetapkan nama ketua piket yang akan 
memantau, mengevaluasi dan membantu dalam 
menjaga kebersihan seluruh sarana dan prasarana 
dalam lingkungan kampus terutama masalah air, 
sanitasi dan drainase. 

2. Ketua piket yang ditunjuk membuat jadwal untuk 
pelaksanaan kebersihan 

3. Masing – masing petugas kebersihan mengawasi 
pelaksanaannya dengan bekerja sama dengan 
mahasiswa yang dijadwalkan dalam pelaksanaannya 
sehingga menghasilkan kebersihan yang diharapkan. 

 

6.Kualifikasi 
Pejabat/Petugas yang 
menjalankan SoP 

1.Ketua Piket yang ditunjuk 
2.Petugas Piket yang dijadwalkan dalam pelaksanaan 
kebersihan 
3. Seluruh mahasiswa yang dijadwalkan dalam pelaksanaan 
kebersihan 
 

7.Indikator AIR 
 Sistem penyediaan air bersih dan perlengkapannya, memenuhi 

persyaratan teknis 

 Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai 

 Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih 

 Aliran air mengalir secara menerus 

 Tidak ada keluhan dari pemakai 
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SANITASI 
 WC/ toilet memenuhi persyaratan teknis 

 Tersedia air bersih dalam jumlah cukup 

 WC/toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi 
 Tidak ada keluhan dari pemakai 

 
DRAINASE 

 Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi 
persyaratan teknis 

 Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak 
terjadi genangan air, banjir) 

 Saluran drainase yang bersih/terpelihara 
 

8.Catatan Kebersihan dilakukan setiap hari Jumat untuk program ektra 
kurikuler mahasiswa sedangkan petugas harian untuk 
melaksanakan kebersihan setiap harinya. 
 

9.Referensi 1. Jadwal Tugas kebersihan 
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Daftar formulir 
 

 

 

STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

Form-STMIKPR/Std/B.03 

Tanggal  : 

 

FORMULIR/PROFORMA SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 2 

    

FORMULIR 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

STMIK PARNA RAYA MANADO 
 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                 Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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FORMULIR PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

Fakultas/Jurusan  

Program Studi  

Nama Dosen 
Pembimbing Akademik 

 

Nama Mahasiswa : ___________________________________________ 

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)   : ________________ 

IP Mahasiswa semester lalu    : ______ 

IPK mahasiswa     : ______ 

Hak tempuh maksimum untuk semester depan : ___sks 

No Mata Kuliah yang ditempuh Kelas Bobot sks 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

                                                                                       Jumlah total sks 

Catatan : 
 
 
                                                                                        

 

Tanggal: 

Tanda tangan Mahasiswa         Tanda tangan Dosen Pembimbing Akademik  

 

 

(____________________)     (___________________)      
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

Form-STMIKPR/Std/B.03 

Tanggal  : 

 

FORMULIR/PROFORMA SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 2 

    

 

FORMULIR 

KONDUITE MAHASISWA 

STMIK PARNA RAYA MANADO 
 

 

 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                     Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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CATATAN KONDUITE MAHASISWA 

Fakultas/Jurusan 
 

 

Program Studi 
 

 

Nama Dosen 
Pembimbing Akademik 

 

Nomor Pokok 
Mahasiswa 

 

 

 

No 
 
 

Kasus / Peristiwa Tgl Tindakan Tanda Tangan 

 
 
 

   Mhs DW 
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STMIK PARNA RAYA MANADO 

 

KODE/NO.: 

Form-STMIKPR/Std/B.01 

Tanggal  : 

 

FORMULIR/PROFORMA SPMI Revisi     : 0 

Halaman  : 1 dari 4 

    

 

FORMULIR 

PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS 

OLEH MAHASISWA 

STMIK PARNA RAYA MANADO 
 

Proses 
 

Penanggung jawab 
 

 
Tanggal 

Nama                    Jabatan             Tanda tangan 

1. Perumusan Maria Oley,SS SPMI   

2. Pemeriksaan     

3. Persetujuan Rosdiana 
SImbolon,SE,Msi 

Ketua Senat   

4. Penetapan Rosdiana 
Simbolon,SE,Msi 

Ketua STMIK   

5. Pengendalian Hasanudin 
Sirait,ST,MT 

Wakil Ketua 
STMIK 
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FORMULIR PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS 

Fakultas/Jurusan 
 

 

Program Studi 
 

 

Nama Dosen  
 

 

Mata Kuliah 
 

 

Kelas 
 

 

Gunakan skala penilaian berikut ini untuk menjawab setiap pertanyaan: 

 A: Sangat Setuju 

 B: Setuju 

 C: Tidak Tahu 

 D: Tidak Sejutu 

 E: Sangat Tidak Setuju 

TENTANG DOSEN 

1. Dosen sangat siap mengajar di kelas A B C D E 

2. Dosen memperlihatkan penguasaan materi 
matakuliah 

A B C D E 

3. Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi SAP A B C D E 

4. Dosen selalu hadir member kuliah setiap pertemuan A B C D E 

5. Dosen menyediakan diktat kuliah selain buku teks A B C D E 

6. Dosen menyediakan bahan ajar tambahan selain 
diktat dan buku teks 

A B C D E 

7. Dosen mengajarkan materi dengan metode yang 
efektif 

A B C D E 

8. Dosen selalu member contoh konkrit setiap 
menjelaskan suatu hal 

A B C D E 

9. Dosen sangat komunikatif A B C D E 

10. Dosen hadir di kelas tepat waktu A B C D E 

11. Dosen meninggalkan kelas tepat waktu A B C D E 

12. Dosen memperlihatkan sikap menghormati 
mahasiswa dan mendorong/memotivasi mahasiswa 

A B C D E 

13. Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif A B C D E 

14. Dosen menciptakan suasana kelas yang 
menegangkan 

     

15. Dosen member penilaian yang obyektif A B C D E 

16. Dosen selalu member penilaian yang obyektif A B C D E 

17. Dosen selalu mengembalikan hasil tes / tugas A B C D E 
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dengan catatan / komentar 

18. Dosen selalu mengembalikan hasil tes / tugas 
kepada mahasiswa dalam waktu yang wajar 

A B C D E 

19. Dosen mudah ditemui di luar kelas A B C D E 

20. Dosen sering meniadakan kuliah tanpa alasan A B C D E 

21. Dosen terampil menggunakan sarana teknologi 
modern dalam member kuliah 

A B C D E 

22. Dosen menyimpang jauh dari materi kuliah dengan 
misalnya banyak bercerita tentang hal yang 
irrelevan 

A B C D E 

23. Dosen member pendidikan tentang nilai (values), 
moral, etika selain tentang materi matakuliah 

A B C D E 

24. Dosen sangat cepat dalam mengajar sehingga 
menyulitkan Anda  

A B C D E 

25. Dosen sangat lambat dalam mengajar sehingga 
membosankan Anda 

A B C D E 

26. Dosen tidak pernah member kesempatan 
mahasiswa untuk bertanya 

A B C D E 

27. Dosen tidak berwibawa di mata Anda A B C D E 

28. Materi dari matakuliah telah menambah / 
memperluas pengetahuan dan wawasan Anda 

A B C D E 

29. Isi SAP sangat jelas dan membantu Anda memahami 
matakuliah 

A B C D E 

30. Matakuliah mengajarkan tentang teori dan praktik A B C D E 

31. Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan materi 
Matakuliah dan selaras dengan isi SAP 

A B C D E 

32. Materi matakuliah selalu diperbaru dengan contoh 
atau perkkembangan terakhir 

A B C D E 

33. Anda puas telah mengikuti perkuliahan matakuliah 
tersebut 

A B C D E 

34. Anda tidak puas setelah mengikuti perkuliahan 
matakuliah tersebut 

A B C D E 

35. Matakuliah tersebut sangat sulit dipahami 
mahasiswa termasuk oleh Anda 

A B C D E 

TENTANG BUKU TEKS/BUKU AJAR/DIKTAT 

36. Buku teks untuk matakuliah tersebut mudah 
didapat 

A B C D E 

37. Diktat dari Dosen telah tersedia dan mudah 
diperoleh 

A B C D E 

38. Isi diktat mudah dipahami A B C D E 

39. Isi buku teks mudah dipahami A B C D E 

40. Isi diktat sulit dipahami A B C D E 

41. Isi buku teks sulit dipahami A B C D E 

42. Anda merekomendasikan diktat untuk dijadikan 
buku 

A B C D E 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 
 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 
Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 
 

Pedoman penjaminan mutu DIKTI tahun 2003 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 
 
RENOP Sekolah TInggi Manajemen dan Informatika Komputer 
 
RENSTRA Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer 
 
STATUTA Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer 

 

 


