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1. Visi dan Misi  VISI: 

Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan 

tenaga pendidik Bahasa Inggris yang islami dan cerdas emosional 

pada tahun 2022. 

 

MISI: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara islami sehingga 

menghasilkan lulusan yang cerdas emosional di bidang 

pendidikan bahasa Inggris. 

b. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan 

pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan Peneliti yang cerdas emosional. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan 

kebutuhan pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan individu yang cerdas emosional. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga formal dan non 

formal secara islami dalam menggali dan mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan bahasa 

Inggris sehingga pihak terkait mendapat keuntungan 

peningkatan kecerdasan emosional. 

2. Rasionalitas 

Standar 

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Jadi 

dibutuhkan suatu standar yang menjadi acuan dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi, serta 

melaporkan kegiatan pembelajaran di program studi sarjana 

pendidikan bahasa inggris. 

3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

1. Kepala Program Studi 

2. Dosen pengampu 

3. Mahasiswa 

4. Pemangku kepentingan yang relevan (BAAK dan Stakeholder) 

4. Definisi Istilah 1. Suasana akademik adalah kondisi yang harus mampu diciptakan 

untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) 

berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. 

2. Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan 

perbaikan mutu yang berkesinambungan. 

3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.  

4. Rencana strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan 

untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi 

http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-konsep-apa-itu-konsep.html
http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-kepemimpinan-menurut-para.html
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pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah 

petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini 

untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan 

5. Rencana operasional adalah rencana yang menitikberatkan pada 

perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. 

Dikembangkan oleh manajer ingkat menegah dan tingkat bawah, 

rencana operasional memiliki fokus jangka pendek dn lingkup 

yang relatif lebih sempit. 

5. Pernyataan Isi   

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

1. Dekan merupakan pelaksana standar pengelolaan program studi 

sarjana Pendidikan Bahasa Inggris 

 

2. Dekan melakukan penyusunan kurikulum dan rencana 

pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 

 

3. Dekan memerintahkan dosen pengampu mata kuliah untuk 

menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, 

standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan 

 

4. Dekan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana 

akademik dan budaya mutu yang baik; 

 

5. Dekan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara 

periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran; dan 

 

6. Dekan melaporkan kepada Bagian Akademik tentang hasil 

program pembelajaran per semester sebagai sumber data dan 

informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan 

pengembangan mutu pembelajaran 

 

7. Dekan menyusun dokumen kebijakan, rencana strategis, dan 

operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh 

sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat 

dijadikan pedoman bagi program studi sarjana Pendidikan Bahasa 

Inggris dalam melaksanakan program pembelajaran; 

 

8. Dekan memerintahkan dosen pengampu agar menyelenggarakan 

pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang 

selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 

 

9. Dekan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program 

studi sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dalam melaksanakan 

program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang 

sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sarjana Pendidikan 

Bahasa Inggris; 
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10. Dekan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan 

program studi sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

 

11. Dekan memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen; dan 

 

12. Dekan menyampaikan laporan kinerja program studi sarjana 

Pendidikan Bahasa Inggris dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan 

tinggi 

 

6. Strategi 

Pelaksanaan 

Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

1. Dekan berkordinasi dengan Ka.Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

dalam mengelola pembelajaran program studi sarjana Pendidikan 

Bahasa Inggris 

2. Dekan memberikan pelatihan bagi dosen pengampu mata kuliah 

tentang pengelolaan kelas 

7. Indikator 

Ketercapaian Proses 

Pembelajaran 

1. Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran di prodi 

Pendidikan Bahasa Inggris 

2. Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik 

3. Adanya pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran 

4. Tersedianya laporan hasil monitoring dan  evaluasi 

5. Tersedianya kebijakan, renstra, dan rencana operasional 

6. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

1. Kurikulum 

2. Silabus 

3. RPS 

4. Laporan hasil Monitoring dan evaluasi 

5. Kebijakan 

6. Renstra 

7. Renop 

8. Dokumen mutu 

9. Referensi 1. UU No. 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang SN DIKTI 

 


