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Visi Fakultas Hukum adalah terwujudnya Fakultas

menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu
, ilmrr sosial yang unggul secara nasional dan global.

Hukum yang

hukum dan

Misi Fakultas Hukum adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi guna memenuhi kebutuhan
masyarakr,lt terhadap perkernbangan ilrnu pengetahuan bidang
ilmu hukum dan ilmir sosial masa mendatang.

2. Melaksan*rkan Tri Darma perguruan Tinggt untuk
mempersiapkan rnahasiswa yang berkualitas sehingga memiliki
keunggulan dalam membar.gun peradaban.

3. Melakukan an6lisis di bidang hukum dan sosial sebagai
rrursukarr penentuan kebijakan publik glrna menr-rnjang proses
pembang*nan.

i^ Sebagai ffiitra pemerintah yang dapat **mUerltan
dalam p*mbangunan provinsi Kepulauan Bangka
melalui kajian dan penelitian ilmiah di bidang Hukum.

2' Lulusan Fakultas Hukum memiliki kualitas dan

kontribusi

Belitung

kualifikasi

.)

.J.

{.

akademik dengan penguasaan teori, metode penelitian,
kebijakan dan praksis sosial serta pra-lrtisi hukum.
Menyediakan tempat kuliah yarlg representatif bagi putra-putri
Ba:rgka Bclitung khususnya dan Indonesia utrlunurya.

Melakukan transformasi sosial masyarakat di lingkt:ngarl sekitar
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D.

yang firef]t:era]1kan dan mencerdaskan.

Melahirkan lulrrsan yang unggul dan memiiiki peradaban serta

mampu bersaing secara lokal dan globa} dengan lulusan

universitas lainnya.

[x. TITJUAI{ PEI"A}TSAI{AAN S?AITDAE

Untuk melaksanakan semua staldar mutu yang telah ditetapkan

ilI. RUS.ITG LIISGKTIP }TA!{UAL PELAITSAISAAH STAIfDAR,

16*aual iai herlaku :

A. Pada pelaksanaan standar mutu di
B. Untuk snmua standar mutu yang telah ditetapkan

w. DEF.TIUSI TSTILITI{

. Konpetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggungiawab yang dimiliki seseorang sebaqai syarat untuk
dianggap rrtafilpu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas

- tugas t*i bidang pekedaan tertentr:.
r Standar Koupetensi Lulusan adatah kriteria minirnal tentang

kuaiifikasi kemampuan luhrsan yang mencakup sikap,
pengeta-truan dan keterampilan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan.

t TYacer ffulIg adalah pelacakan data lulusan khususnya
dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan
pemerolehan kompetensi selama kuliah di Fakultas Hukum
Universit:as Bangka Belitung.

r KI(III adalah kerangka peajenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakart dan
mengint*grasikan antar bidang pendidikan dan bidang
pelatiharr kerja serta pengaJaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaa* di berbagai sektor.
Staadar Isi Peubelajaran merupakan kriteria minimal tingkat
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana
kedalamen dan keluasa* materi pembelajaran mengacu pada
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capaian pembelajaran lulusan dan mengacu

capaian pernbelajaran luhrsan dari KKNI'
pada deskripsi

capaiar Pembelajaraa merupakan kemampuan yang

diperoleir melalui interaalisasi pengetahuan, sikap,

keterampilaa, kompetensi dan akumulasi pe'I}galaman kerja

yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan

tinggr.
Pokok &atrrasa11 adala}- himpunan materi pokok pembelqiaran

yang harr.rs disampaikan oleh dosen pada proses penrbelajaran.

silabus adalah kumpulan rencana pembelajafan yang

mencaknp nafi1a mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi,

statrrs rnata k iah, Semester, standar kompetensi, tujuan
perkuliahan, pokok bahasan dan kepustakaan'

Staadar koses Petrlbelajarar. merupakan kriteria minimal
tentang pelaksanaan psmbelajaran pada pfograrn studi untuk
rnemper$leh capaian pembelajaran iulusan yang mencakup

karakteyrstik proses pembelajaral)., perencanaan proses

pembela3arzLn, plaksanaan proses pembelajaran dan beban

belajar rxrahasiswa.
Ikrakteristik proses pembelajarian terdiri atas sifat interaktif,
holistrik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,
kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa-

Rencanm Pembelajarao Semester selanjutnya disingkat RPS

adalah perencanaan proses pembelajasan' yang akan
disampa*kan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian
tengah *emester dan ujian akhir semester)-

Kontrak Pembelajaral adatah ba.gian dari RPS yarlg wajib
d,isampaxkan kepada para mahasiswa pada awal pembelajaran,

Pelaksaxaau proses pembelajaraa urerupakan kegiatan
belajar mengajar yarlg berlangsung dalam bentuk irrteraksi
antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dafam

li:rgkungan tertentu.
Bebat b,etajar maLasieera dinyatakan dalam besaran satuan
kredit semester {sks}.

. Strandar per.ilaiau pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang penilaian proses dan hasil hel,ajar matrasisura dalam
rangka pemenuhan capaian pembel{aran lulusan-
Standar dosea dan tenaga kependidikau merupakan kriteria
sumberdaya dosen darr rancangan mendidik mahasiswa-

o Stendar Saraaa dar. Prasatane Pembelajarag merupakan
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kriteria rninimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan
kebufutran isi dan proses pernbelqia.ran dalam rangka
pemenulian capaian pembel{aran li:lusan"

. Saranaa : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau
media d*lam mencapai maksud atau h:juan.

o Prasaras.a Akademik : perangkat penunjang utama suatu
proses rrtau usaha pembelajarai agar hrjuan pembelajarafi
dapat tercapai.

o Staadar pengelolaa* pembelajaraa merupakan kriteria
minimal tentang pereneanaan,pelaksanaan, pengandalian,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
pen:.be1zuaran pada tingkat progranl studi.

r Staadar Pembiayaar Pernhelajaran merupakan kreteria
minimal tentang komponen, besaran biaya investasi, dan biaya
operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian
pernbela3ara-e lulusan.

. Biaya ruvestasi Peadidikaa Ting$ merupakan bagian dari
biaya pendidikaa tiaggi untuk pengadaan sarana dan
prasara"rka, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan
pada pe:rdidikan tinggi-
Biaya operasio,ar Pendidikan Tiaggi merupakan bagian dari
biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga
pendidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya
operasioxral tidak langsung.
standar Hasil Penelitian yaitu hasil penelitian yang
memenuhi kaidah ilmiah universal baku, didokumentasikan
dan dis*minasikan melarui forum ilmiah pad"a aras nasional
maupun internasioaal, serta dapat dipertanggung jawabkan
secara rsoral dan etika.
hrblirraai rlniaa yaifu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil
peaelilian melalui rnedia seminar dan sejenisnya atau media
cetak rrrelalui artikei ilrniah yang dimuat di rnedia massa
maupun jurnal-jurnal ilmiah.
Eti*a P*nelitian yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan
dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-
aspek k*patuta, kelaziman, sopan santun dan tidak rnerugikan
orang lain dalam bentuk apapun.

r standar isi penelitian merupakan kriteria mirrimal tentang
kedaiaman dan keluasan materi penelitian-
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. Stasdar Frcses Penelitiau merrrpakan kriteria minimal
teatang kegiata* penelitial yang terdiri atas perencanaarl,
pelaksaraaan, dan pelaporan-

o Kegiatam Penelitiqn merupakan kegiatan yang rrtemenuhi
kaidah tlan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonorni keilmuan dan budaya akademik.

e Staadar Proses Peaelitiaa. merupakan kriteria minimal
tentang kegiata-n penelitian yang terdiri atas perencanaan,
pelaksarraan, dan pelaporan.
Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan
peaeliti r.rntuk melaksanakan penelitian.

r Standar Saran'a dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria
minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
menunjar.ng kehutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka
memenuhi hasil penelitial.

r Staa.dar Peagelolaaa Peaetitiaa merupakan kriteria rninimal
tentang $)erencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantanan
dan evalc"rasi serta pelaporan kegiatan peneLitian.

. Keletsb*gaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat atau bentuk lain yarig sejenis sesuai
dengan kebutuhan dan ketenhran perguruan tinggl.

o Stardar Isi Pendanaar, dan Pembiayaan Penelitian
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan penelitian.

. Pengab$iaa Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas
akademiica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi unfuk memajukan kesejahteraan masyarakat d.an
mencerdaskan kehidupan bangsa.

r standar Hasil Peagaldiaa kepada Masyarakat merupakan
}<riteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam
menerapkan, mengarnalkan dan membudayakan ilmu
pengetal*uan dan tei<rrologi guna memajukan kesejahteraan
umum da* mencerdaskan kehidupan bangsa.

. Staadar tsi Pengabdiaa kepada Masyarakat merupakan
kriteria minirnai tentang kedalaman dan keluasan materi
pengabdian kepada masyarakat.
Standar Proses Peagabdian kepada Uasyarakat merupakan
lsiteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang
terdiri atas pererlca.rl€Lan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan.
Sta-rrdar Peailaiao Pengabdian kepada Mas5rarakat
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@minimal tentang penilaian terhadap proses

dan hasit pengabdiaa kepada masyarakat'

Edukatif merupakar. penilaian untuk memotivasi pelaksana

agar terus meningkatkan mrrtu pengabdian kepada

masyarakat.
Objekif merupakan penilaian berdasarkan kri-teria penilaian

yang bebas dari pengaruh subjektivitas'
o Akuatafuel merupaka1l penilaian yang ditaksanakan dengan

kriterja tlan prosedur yang jelas dal1 difahami oleh pelaksana

pengabdian kePada masYarakat'
o Traaspa8an merupakan penilaia]l yang prosedur clan hasil

penilaiarrnya dapat diakses oieh semua pemangku

kepentingan.
sta.ndar pelaksana pengabdian kepada masyarrakat

merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan pengabdiae kepada masyarakat'

staadar sariana dar pfasarafft pengabdiar kepada

aasyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dap

prasara.$ yallg diperlukan untuk menunjang proses

pengabd*an kepada masayarakat dalam rangka memenuhi

hasil pe:rgabdian kepada masyarakat.

Standar Pengelolaau kepada lllasyarakat merupakan kriteria
minimal tentang pefencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemant*uan dan evaluasi, serta pelaporan

pengabCtan kePada masyarakat-

kegiatan

Staadar Peadaaaaa dan Pembia5re.an Peagabdian kepada
Masyar*kat: kriteria minimal sumber dan mekanisme
pend.anaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Safir sks Pembelajarar berupa kuliah, responsi, dan atau
tutorial per minggu per semerter terdiri atas kegiatan tatap
muka 5d] menit, kegiatan penugasan terstruklur dan kegiatan

mandiri 6O menit, kegiataa berupa seminar atau bentuk lain
yalg sejenis lOO menit kegiatan tatap muka dan 7O menit
kegiata-g mandiri serta p oses pembelajaran berupa praktikum,
praktik iapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan atau proses pembelajarafl iain yang sejenis

sebesar i7O menit.
. I,PPM adalah Lembaga Pengembangari dan Pegabdia* kepada

Masyara*<at-
. LP3Ef, +rdalah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
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Holistik yaitu bahwa proses pembelajalafi mendorong

terbentukrrya pola pikir yang komprehensif dan iuas denga$

mengintt,:rnalisasi keuaggulan dan kearifan lokal maupun

nasional,
Iategratlfyaitumenyatakanba}rwacapaianpembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelaja-ran yalrg terintegrasi

untukrnemenuhicapaianpembelajafaniulusarrSecara
keseiuruhaldalamsatukesatuanprograrrlmelalui
pendeka{an arrtardisipiin dan multidisiplin'

saintifikyaitumenyatakanbahwacapaianpembelaja-ran
lulusan diraih melalui proses pernbelajaraJjl yang

meagutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta

lingkun&an akademik yang berdasarkan sistem nilai, norTna,

dankai{"tahilmupengetahuansertamenjunjrrngtingglnilai.

Penjaminan Mutu"

Interaktif yaitu menyatakan bahwa

iulusan diraih dengan mengutamakan

aral antara mahasiswa dan dosen'

capaian Pembelajaran
proses interaksi dua

bahwa capaial Pembelajaran
pembeiajaran bersema Yartg
individu pembeiajar unh-l.k

sikap, pengetahuan, dan

nila.i age-rna dan kebangsaan'

Kontekxtual 5raitumenyatakan bahwa capaian pembelajaran

lulusan diraih melahri proses pembelajaran yang disesuaikan

dengan {untutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam

ranah k*ahliannYa-
Ternatifu, yaitu menyatakan bahrara capaian pembelaj arafl

iuiusan diraih melalui proses pembelajaran yal}g disesuaikan

dengan .&rarakteristik keilmuan progralll studi dan dikaitkan

d.engan StleEnasalahan nlrata melalui pendekatan transdisiplin"

EfeHif yaitu merayatakan batrwa capaial} pembelajaran

hrhrsan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan

internalisasi materi Secafa baik dan benar dalam kurun waktu

yang oPtrmum.
Kolaborxltif Yaitu menYatakan
lulusan diraih melalui Proses
melibatkan interaksi antar
mengtrauilkan kaPitalisasi
keterampilan-
Berpusat pada ffiahasiswa yaitu merryatakan bahwa capaian

pembelqlaran lulusan diraih melalui proses pembelajarar.l ya1}g

mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas'
dan kebutuhan mahasiswa, sertakepribaclian,
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mengerftbangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan
pengetalauarr"
Priasip Edr*atif dimaksud rnempakan penilaian yang
memotivasi mahasiswa agar mampu: a. mernperbaiki
perencarlaari dan cara belajar; dan b. meraih capaian
pembelayaran lulusan.

. Prinsip otentik dimaksud merupakan penilaian yang
berorienrasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan
hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa
pada sa;xt proses pembeiajaran berlangsung

. Prinsip objesif dimaksud merupakan penilaian yang
didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan
mahasi*qra serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan
yang dinitai.
Prinsip Aktrntabel dirnaksud merupakan penilaian yang
dilaksar:akan sesuai dengan prosedur dal kriteria yang jelas,
disepak*ti pada awal kuliah, dan dipahami oleh rnahasiswa.
Prinsip Traasparar, dimaksud merupakan penilaian yang
prosedur" dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan.

v" PROSEDUR PEI,AKSAITAAIT STAITDAR

Standar
Kompetensi
Lulusan

Standar Isi
Pembelajaran

r Ketua Program Studi merrlrusun capaian
pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI

o Ketua Program Studi mengusulkan hasil
rumusan capain pembetqiaran kepada
dekan

r Dekan mengusutrkan hasil rur,nusan capain
pembelajaran program Studi untuk
ditetapkan Rektor

. Rektor Menetapkan hasil rumusan capain
pembelajaran program Studi,

r Ketua Program Studi merlrusun kurikufum
sesuai derrgan capaial pembelajaran.

r Ketua Progra:n Studi mengusulkal
kurikulum kepada dekan

r Dekan mengusulkan kurikulum program
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Studi untuk ditetapkan Rektor
r Rektor Menetapkan. kurikulum Program

Sflrdi"
Teta.pkan beban belqfar mahasiswa sebesar
L44 sks, diselenggarakan pertahun 2

semester, per semester 8 minggu dengan
tatap muka 16 kali termasuk uj'ian tengah
semester dan ujian akhir semester dalam 8
semester.
Tetapkan Rencana Pembelajaran Sernester

{RPS} sesuai dengan format yaag telah
ditetapkan oleh Universitas Bangka
Belitung.
Jadikan RPS sebagai pedoman dalam
proses perkuliahan atau praktikum.
Laksanakan kegiatan perkuliahan atau
praktikum dengan interaksi arrtara dosen
dan mahasiswa.
Gunakan ruang kuliah atau ruang
praktikum sesuai dengan jadwal yang telah
ditetppkan.
Gunakan bentuk-bentuk peningkatan
pengetahuan mahasiswa dengan responsi,
tutorial, seminar, dan praktik lapangan.
Gunakan metoda-metoda peningkatan
pengetahuan antara lain: diskusi kelompok,
simulasi, studi kasrrs, pembelaja-ran
kolaboratif,
pembelajar€m

pembelajaran kooperatif,
berbasis proyek,

pembelajaran berbasis masalah, dan cara-
cara iain uatuk memeauhi capaian
pembelajaran.
Lakukan kegiatan perkuliahan secara
interaktif, holistik, integratif, scientifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratit
yarlg berpusat pada mahasiswa.
Lakukan kegiatan perkuliahan dengan
beban: satu sks berupa kuliah, responsi,
dan atau tutorial per minggu per semerter
terdiri atas kegiatan tatap rnuka 5O menit,

Standar Proses
Pembelajar&n
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[egiatan penugasan terstmktur dan

kegiatan mandiri 6O menit, kegiatarr berupa
semiaar atau bentuk lain yang sejenis lOO

menit kegiatan tatap muka dan 7O menit
kegiatan standiri serla Proses pembelajarar
berupa praktikum, prakLik lapangan,
magang, penelitiaa, pengabdian kepada
masyarakat dan atau proses pembelajaran
laie yang sejenis sebesar 17O menit.

Lakukan penilai.an kegiatan perkuliahan
atau praktikum dengan prinsip edukatif,
otentik, objekLif, akuntabel, dan
tra:rsparaa yang
terintegrasi.
Nilailah kegiatan perkuliahan atau
prakikum mahasiswa dengan

menggunakan salah satu atau sebagian

atau semua telarik penilaial seperti
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes

tertulis, tes lisan dan angket"
Buatlah rubrik penilaian dan atau penilaian
hasil dalarn bentuk portofolio untuk menilai
proses perkuliaham atau praktikum.
Buatlah rubrikpenilaian observasi untuk
penilaiaa gikap sehagai berikut:

. Buatlah rubrik penilaian penguasaan

dilakukan secara

Sikap Itilai
Moral
a. Kejujuran
b. Kesetaraan f Kebersamaan
c. Melayani

tl-41

Mental
a- Peka Terhadap Tantangan
b. Kerja Keras
c. Tangguh, Tidak Mudah
Menyerah

ff-4)

Intelektuai
a. Rasa Ingin Tahu
b. Ikeatif
c. Inovatif

{1-41

Standar Penilaian
Pembelqiar&n
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keterampilan umurn dan khusus dengan
memilih kombinasi berbagai teknik dan
instrumen penilaian yang terintegrasi.
Buadah kesepakatan (kontrak perkuliahan)
dengan mahasiswa sesuai deagan RPS-

Buatlah laporan hasil penilaian mata kuliah
dengar,r kisaran nilai sebagai berikut:

IIuruf
lllutu
trflfi]

Sebutan
Mutu {SId}

Argka Nilai
{a!{}

Angka
Mutu
{AII}

A Istimewa
100

4

AB Sangat Baik 75<AN<85 3,5
B Baik 70<AN<75 J

BC Cukup Baik 60<AN<70 215

C Cukup 56<AN<60 2

D K.urang 40<AN<56 1

E Gagai AN<40 o

Umumkan kepada mahasiswa hasil
penilaian setiap tahap pembelajarEa sesuai
dengan RPS.

Umumkan kepada rnahasiswa hasil
penilaian capaian pembelajaran lulusan di
seti.ap semester yang dinyatakan dengan
Indeks Prestasi Semester {IPS} dan hasil
penilaian capaian pembelajaran lulusan
pada akhir program studi yang dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Buat Kartu Hasil Studi (KHS) yang berisi
capaian nilai mata kuliah dan IPK.
Hitunglah IPK dan IPS dengan cara
menjumlahkan per-kalian antara nilai huruf
setiap mata kuliah yang ditempuh dengan
sks mata kuliah mahasiswa dibagi dengan
jumlah sks mata kuliah yang dlambil atau
yang telah ditempuh.
Berikan rjaeah, gelar atau sebutan, dan
surat keterangan pendamping ljazett
kepada mahasiswa yang teiah
menyelesaikal program pendidikan.
Berikan predikat keiulusan mahasiswa
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yang tepat waktu dan nilai IPK serta aktif
dalam organisasi ker,nahasiswaan dan
memefflhi etika akademik sebagai berikut:

Sebutan Mutu [SM] Alrgta fiil*t (AHl
T idak Lulus IPK < 2-OO

Lulus Z-OO<LYKg?,75

Memuaskan 2.76<IPK<3,OO
Sangat Memuaskan 3.O1<IPK<3,50

Pujian 3-51<IPK<4,OO
*) Predikat kelulusan Pujian mempunyai syarat
tambahat waktu belajar < I semester.

. Mahasiswa dinyatakan berprestasi
akademik tinggi mernpunyai Indeks Prestasi
Semester {IPS), atau Indeks Prestasi
Kumulatif {IPK} lebih besar dari 3,50 {tiga
koma lirna)
Buat bobot penilaian sikap, pengetahuan,
dan keterampilan masing-masing dari mata
kuliah yang dituangkan dalam RPS.

Hitung penilaian r"nahasiswa secara
keseluruha-ra dari sikap, pengetahuan, dan
keterampilan khusus dengan bobot sebagai
berikut:

a. Sikap 1O%

b. Tugasl kuis 2oa/a {pengetahuanl
keterampilan)

c. UTS 25% {pengetahuan/ keterampilan}
d- UAS 4570 (pengetahuan/ keterampiian)

Berikan tugas pengganti sesuai dengan
beban yang ditinggalkan kepada mahasiswa
yang tidak dapat memenuhi 16 kali tatap
muka karena alasa:r-alasan yang dapat
dipertanggungiawabkan {sakit dan izini dan
tidak lebih dari 3 kali.
Berikan beban yaxg lebih besar kepada
mahasiswa yang mempunyai IPS iebih
besar dari 3,0O (tiga koma nol no1)

sebanyak maksimum 24 (dua puluh
empat) sks per semester pada semester
berikutnya.
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Standar Bo*en
dan Tenaga
Kependidikarn

Standar Sa**na
dan Prasarana
Penelitian

Ketua Program Studi mengusulkan d.osen

dan lenaga kependidikan dengan kualifikasi
sesuai standar kepad.a Dekan.
Dekan mengusuikan mengusulkan dosen,
teaaga kependidikan dan laboran dengan
kualifikasi sesuai standar kepada Rektor
UsuLkan kebutuhan saran^a dan prasarana
perkuliahan kepada Universitas sebagai
berikut:
a. Perabot (meja dan kursi keda, ruang

kerja, darr lainnya sesuai dengan jumlah
dosenf pegawai/ mahasiswa).

b. Peralatan pendidikan (meja dan kursi
perkuliahan, laboratorium dan
sarananya, LCD Prajector yarrg sesuai
dengan jumlah ru.ang kuiiah dan jumlah
mahasiswa).

c. Ruang laboratorium yang cukup dan
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

d. Perpustakaan yang memiliki buku, e-
bulcu dan repositori yang dapa-t diakses
oleh mahaiswa dan dosen dengan
kondisi yang nyaman

e. Sarana teknologi informasi dan
komunikasi yang dapat diakses dengan
baik dan mencakup seluruh area

i.

Fakultas Hukum
Sarana olahraga
Sarana berkesenian
Sarana fasilitas umum {parkir memadai,
jalan terawat, air bersih dan cukup,
listrik, jaringan kornr.:.nikasi suara dan
data)
Jumiah toiiet yang cukup sesuai gender
dan dengan kondisi terawat baik serta
dapat diakses.
Bahar habis pakai (ATK yang cukup)
Sarana pemeliharaan, keselamatan dan
keamanan
Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa {UKM}
Ruang pimpinan fakultas

f.
ob'

h.

J.
k.

l.
m-
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n. Ruang dosen
o" Ruang tata usaha

laboratorium dan rumah tangga, serta
iimbah 83.

q. Sarana kebersihan
universitasuntuk

menyediakan bangunan dengan standar
minimal kelas A yang memenuhi
persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan, serta
dilengkapi dengan instalansi listrik yang
berdaya merrradai, dan sarana pengelolaan
limbah domestik yang memadai.

. Usulkan kepada universitas untuk
merryediakan sarana dan prasarana yang
dapat diakses oleh mahasiswa
berkebutuhan khusus sesuai dengan
kebutuhannya {lerengan, guiding blockl,
peta atau denah kampus).
T\rgaskan Ketua program shrdi untuk
melakukan evaluasi dan perbaikan
kurikulum setiap empat tahun sekali.
TEgaskan dosen untuk membuat rencala
Pembelajaran Semester {RPS} untuk setiap
mata kuliah di setiap semester.
T\rgaskan ketua program studi untuk
mengundang alumni, pengguna lrr1usan,
asosiasi profesi, dosen, pegawai dan
mahasiswa untuk memberikan ma.sukan
dalam acara lokakarya rencana
pengembangan prodi.
Tugaskan Wakii Dekan II untuk membuat
Renstra Fakuitas, Reacana Peagembangan
Prodi yang mengacu kepada Renstra
Universitas setiap 5 tahun-
Tugaskan kepada pelaksana untuk
mengundang alumni, pengguna, asosiasi,
dosen, pegawai dan mahasiswa untuk
memberikan masukan dala:rr acara
lokakarya pergrusunan kebijakan dan

Standar
Pengelolaan
Pembetrajara:1
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Reacana Strategis (Renstra) 5 tahunan
universitas dan fakultas.
T\rgaskan Wakil Dekan II urtuk melakukan
lokakarya perr]rustlnan Rencana
Cperasiorral {Renop} tahunan dengan
memperhatikan masukarr dari prograrn
studi, senat fakultas, pimpinan fakultas-
T\rgaskan Ketua Program Studi untuk
meyelenggarakan lokakarya Program stu,Ci
untuk men5rusurr rencarra pengembangan,
sasararr mutll, dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) tahunan yailg mengacu
kepada Renstra universitas dan Renop
Fakultas.
T\rgaskan U/aki1 Dekan I untuk
melaksanakan peningkatkan mutu program
studi yang selaras dengan capaian
pembelajarart Iulusan dan sesuai dengan
visi dan misi Fakultas Hukum dan
Universitas Bangka Belitung.
Thgaskan Wakil Dekan I untuk melakukan
pemantauan dan eva-luasi kegiatan program
studi dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran.
Tugaskan \llakil Dekan I untuk

dalammenggunakan panduan
merrgevaluasi perencanaan) pelaksanaan
evaluasi pengawasan, penjaminan mutu.
Thgaskan Wakil Dekan I untuk
menggurlakan panduan dalam
pengembangan kegiatan pembel4iaran serta
pengembangan dosen.
Tirgaskan kepada Wakii Dekan I agar
melaporkan hasil evaluasinya secara
periodik kepada Dekan dan
mengunggahnya kedalam laman PD Dikti

r Ketua Program Studi mengtrsulkan biaya
pembelajara& per-mahasiswa, per-program
studi berdasarkan kebutuhan biaya
trrenyelenggaraarl belqjar mengdar,
pengadaan sarana dan prasarana,

Statdar
Pembiayaan
Pembeiajara{1
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pengembangzrn dosen dan tenaga
kependidikan kepada Dekan

. Dekan membuat perencanaafl anggaran
dengan mernpertirnbangkan usrrlan dari
Prograrn studi

o Dekan mengusulkan Renca-r:.a
Anggaran Fakultas kepada I{ektor

Keda

Standar Hasil
Penelitian

Pemmusaa stardar hesil peaelitian umum

r Dekan meminta dosen agar merumuskan
kriteria minirnum hasil penelitiannya sesuai
dengan bidang iknu dan visi Fakuitas
Hukum

. Dekan meminta dosen agar menetapkan
metoda yang digunakan dalam penelitian
sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik

o Dekan meaginforrnasikan kepada para
peaeliti agar Fokus penelitian pada
pemanfaatan sumber daya alam lokal dan
sesuai dengan visi Fakultas Hukum

Perumusanc standar hasil perelitian skripsi
. Mahasiswa

penelitian kepada dosen pembimbing
. Dosen pembimbirg menelaah dan mengkaji

usulan rencana penelitian mahasiswa
sesuai dengan capaian pembelajaran

r Dosen pembimbing
pemeriksaan atas kaidah dan metode ilmiah
yang digunakan oleh mahasiswa

. Dosen pembimbing m.elakukan
pemeriksaan isi rencana penelitian
rnahasiswa yang difokuskan capaian
pembeiajarart

r Dosen pembimbing menyetujui rencana
penelitian mahasiswa

Manual Mutu Fakultas Hukum [ 2l



Standar Isi
Penelitian

Standar Pro*es
Penelitian

Peayebarluasan hasil peaelitiaa

r Dekan mennbentuk tim penilai publikasi
hasil peaelitian.

e Tim peailai publikasi menilai drafrpubtikasi
hasil penelitian dosen untuk memberjkan
fasilitas publikasi.

r Dosen menentukan jenis media publikasi
untuk hasil penelitian yang teiah dirrilai.

r Dekan memberikan bantuan dana atau
bentuk lainnya kepada dosen untuk
mempr:blikasikan hasil penelitian.

r Telaah sumber-sumber pustaka yang
terkait dengan penelitian dasar

,. Lakukan pengamatan umum atas fenomena
alam dan fenomena masyarakat yang akan
diteliti

. Rumuskan permasalahan yang akan diteliti
r Rumuskan metodologi
. Tetapkan alat, bahan dart sarana yang

dibutuhkan
o Tetapkan anggaran biaya dan jadwal wakhr

pelaksana.an
e Buat proposal penelitian
PeneHtien Dosen

. Buat agenda penelitian
e Tentukan jadwal pelaksanaan penelitian
. Siapkan sarana, alat dan bahan penelitian
. Lakukan penelitian sesuai dengan rencarla
e Isi logbook penelitian (semua kejadian yang

terkait dengan tujuan penelitian)

lssrnperhatikan keselamatan, kesehatan,
dan keamanan peneliti, peralatan dan
lingkungan

r Buat laporan kemajuan penelitian
. Lakukan moRev atas pelaksana penelitian
r Buat laporan akhir peaelitian dan laporan
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Standar Perrilaiarr
Penetritial

keuangan
Fenelitiaa Mahasiswa

r Buat agenda penelitian
o Tentukan jadwal pelaksanaan penelitian
. Siapkan sarana, alat dan bahan penelitian
. Lakukan peneiitian sesuai dengan renc€Lna
r Catat semua kejadian yang terkait dengan

tujuan penelitian
o Konsultasikan hasil pengamatan dan

pencatatan dengal dosen pembimbing

memperhatikan keselamatan, kesehatan,
dan keamanan peneliti, peralatan dan
lingkungan

r Buat skripsi
- Konsultasikan penyusunan skripsi dengan

dcsen pembimbing.
Pecelitian Dosen

e Buat rubrik penilaian atas pelaksanaan
penelitian sesuai dengan instrumerl yang
telah ditetapkan Kemenristekdikti

r Lakukan penilaian penelitian sesuai dengan
rubrik yang telah ditetapkan

r Buat kesimptrlan atas pelaksanaan
peneiitian

Penelitian Mahasiswa
r Buat rubrik penilaian penelitian mahasiswa
r Nilai penelitian mahasiswa dari skripsi yang

telah dibuat berdasarkal rubrik
e Buat kesimpulan keiayakan penelitian

mahasiswa
r Berikan nilai atas penelitian mahasiswa

r Lihat apakah peneliti sudah memiliki NIDN
untuk sumber dana dari kemenristekdikti

c Lihat apakah peneliti telah sesuai antara
jenjang pendidikan dan jabatan dengan
skema penelitian

r Lihat ape.kah peneliti melakukan penelitian

Standar Peneliti
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Staadar Sarana
dar:, Prasarana
Penelitian

Standar
Pengelolaan
Penelitian

sesuai dengan bidang iknunya
Mahasiswa

r Lihat apakah mahasiswa telah mencapai
120 SKS

r Lil:.at apakah ma-Frasiswa telah memilih
objek penelitian sesuai deagan bidang
ilmunya

r Peneliti mengusulkarr kebutuhan saraaa
dan prasarana penelitian ke Wakil Dekan II
dengan memperhatikan usulan dari peneliti

. Rekap usulan sarana dan prasarana dari
peneliti

c Tetapkan sarana dan prasarana penelitian
oleh Wakil Dekan II

. Masukan usulan sarana dan prasarana ke
RKA-KL Fakultas Hukum.

r Usulkan usulan RKA-KL ke Rektor.
Fakultas membentuk urrit penelitian yang
terkait dengan keilmuan di Fakultas
Hukum.
Fakultas mengusulkan unit penelitian ke
LPPM
Tetapkan ro admap penelitian
Tetapkan pedoman usrrlan penelitian
Sosialisasikan pedoman usulart penelitian
Lakukal pelatihan penyusunan proposal
penelitian
Lakukan peiatihan penulisan karya ilmiah
yang dapat dimasukkan ke datam jurnal
nasional maupurr internasional
Terima usulan-usulan peneiitian dari dosen
Lakukan seleksi usr:lan penelitian dosen
Umumkan hasil seleksi penelitian dosen
Umurnkan kepada mahasiswa yang ingin
terlibat dalam penelitian dosen
Lakukan morrev penelitian dosen
Berikan penghargaan kepada peaeliti yang
berprestasi dalam penulisan karya ikniah
maupun ekspose penelitian
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Staldar
Pendanaan tlan
Pembiayaa*
Penelitian

Standar Haxil
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

. Un$gah hasil penelitian ke PD DIKTIISINTA

. Fakultas mengumdmkan rencana anggaran
peneiitian yang bersumber dari
Kementerian dan UBB

r Dosen mengusulkan rencana anggaran dan
biaya peaelitian
Dekan menetapkan jumlah dana penelitian
yang sesr.rai dengal tata kelola keuangan
Universitas Bangka Belitung untuk :

a Raa.d. map penelitian
o pelaksarlaae penelitian
o pengendalian peaelitian,
o pemantauan dan evaluasi penelitian,
o Pernbuatan pelaporarl hasil penelitian
o pelaksanaan diseminasi hasil penelitian
Fakultas mensosialisasikan kesempatan
unfuk memperoleh dana penelitian
Dosen yang melakukan penelitian mandiri
melaporkan rencana penelitian dan hasil
penelitian ke LPPM untuk mendapatkan SK
kegiatan dan pengesahan laporan

Fakultas men5rusun kriteria hasil
pengabdian kepada masyarakatsesuai
dengan visi Fakultas Hukum
Fakultas menetapkan tatacara yang
digunakan da-lam pengabdiankepada
masyarakat sesuai dengan otonomi
keilmuan, budaya akademik, visi dan misi
Fakultas Hukum
Dekan mengarahkalpengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen
pada pemanfaatan sumber daya alam tokal.
Lakukan pengabdian kepada masyarakat
minimal 1 kaii dalam 1 tahun untuk dosen
dan I kali dalam periode pembelajarar
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Standar Isi
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Standar Pro*e
Pengabdi.an
Kepada
Masyarakat

Standar Penrlaian
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

untuk mahasiswa.
r Telaah hasil-hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum.
. Lakukan pengamatan dan identifikasi

kebutuhan masyarakat
r Pilih hasil penelitian yang dapat diterapkan

kepada masyarakat dalam bentuk teknologi
tepat guna, ilmu pengetahlrarl, model
pemecahan masalah dan implementasi dari
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

S

Tetapkan solusi permasalahan yang
dibutuhkan oleh masyarakat
Usulkan proposal pengabdian kepada
masyarakat atau surat tugas melaksanakan
pengabdian
Laksanakan pengabdian
masyarakat bagi dosen yang
masyarakat/industri
Lakukan seleksi proposal
kepada masyarakat
Tetapkan dan umumkan proposal
pengabdian yang diterima
Laksanakan peagabdian kepada
masyarakat berdasarkan proposal yang
telah diusulkan
Tetapkan mahasiswa yang telah mencapai
1OO SKS untuk mengikuti pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata {KKN}

kepada
diminta oleh

pengabdian

r Buat rubrik penilaian atas pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan instrumen yaflg telatr ditetapkan
Kemenristekdikti

r Lakukan penilaian pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan rubrik yang
telah ditetapkan

r Jadikan hasil pengabdian subbagian dari
bahan ajar

r Buat kesimpulan atas pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat

. Lakukan seleksi dosea yang akanStandar
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Pelaksana
Pengabdian
kepada
Masyarakat

Standar Sar*na
dan Prasaraxra
Pengabdian
kepada
Masyarakat

Standar
Pengelolaan
PengaMian
kepada
Masyarakat

Standar'
Pendanaan e$an

Pembiayaan
Pengabdian

melaksanakan
masyarakat
Buat surat tugas
melaksanakan
masyarakat

r Tetapkan mahasiswa
melaksanakan KKN

pengabdian kepada

kepada dosen yang
pengabdian kepada

yarlg akan

r Dosen mengusulkan sarpras untuk PKM

kepada \Ifakil Dekan II
+ Wakil Dekan II menugaskan Kepala Bagian

Untuk merekap usulan sar:pras dari dosen
: Wakil Dekan II mengusttlkal sarana dan

prasarana pengabdian kepada masyarakat
kepada Wakil Rektor II dengan
memperhatikan usulan dari dosen-

Fakultas membentrrk unit Pengabdian
kepada Masyarakat sesuai dengan Visi
Fakultas Hukum.
Dekan mengLlstllkan unit Pengabdian
Kepada Masyarakat ke Rektor
Usulkan tim pengelola unit Pengabdian
kepada Masyarakat ke Rektor
Tetapkan rencana tahunan pengabdian
kepada masyarakat {termasuk KKN}

Tetapkan pedoman usulan pengabdian
Sosialisasikan pedomart usulan pengabdian
Lakukan pelatihan penyusunafl proposal
pengabdian
Lakukan diseminasi hasil pengabdian
Umurnkan kepada mahasiswa -yang ingin
teriibat dalam pengabdian dosen
Lakukan monev pengabdian dosen
Berikan penghargaan kepada pelaksana
penga-Mian yang berprestasi
Buat laporan pelaksanaan perrgahdian
kepada masyarakat

+ Fakultas mengumumkan rencana angga-ran
Pengabdiaa Kepada Masyarakat yang
bersumber dari Kementerian d"an UBB

r Dosen mengusulkan rencana anggaran dan
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kepada
Masyarakat

VI. KUALIPIXAST PAIABA? YAIITG ITIELAKSAilAI(AS STAITDAR

1. Dekan $-:bagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab,
atas seluruh pencapaian mutu di Fakuitas.

2. Ketua Jurusa* I Ketua Program Studi Sebagai Penjarnin Mutu
di Jurusan / Program Studi berta-nggung jawab atas seluruh
pencapaiaa mutu di Jurusan / Program Studi.

3. UIakil l-}ekan I Sebagai pelaksana penjaminan Mutu di
Fakultas Hukum.

4. Kepala l"aboratorium Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium
bertanggrrng jawab atas seluruh pencapaian mutu di
Laboratearium.

5. Kepala ltagian I Kepatra Sub Bagian Sebagai Penjamin Mutu di
bagran hertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di
bagiannya masing - masing.

6. Seluruh Dosen, Tenaga Kepend.idikan dan Mahasiswa
bertanggung jawab atas pencapaian mutu Fakultas Hukum
sesuai dengan perannya masing-masing.

vu. CATA?AN

Dalam pelaksanaan manua-l ini dibutuhkan formulir-formulir
sebagai kelerrgkapan proses.

REFERE}ISIVIII.

biaya Pengabdian Kepada Masyarakat
Dekanmensosialisasikan kesempatan untuk
memperoleh dana Pengabdian Kepada
Masyarakat
Dosen yang melakukan Pengabdian kepada
Masyarakat mandiri melaporkan rencana
Pengabdian Kepada Masyarakat ctan hasil
Pengabdian Kepada Masyarakat ke LPPM

untuk mendapatkan SK kegiatan dan
pengesahan laporan
Dekan, Ka. LPPM atau Wakil Rektor, dapat
mengeluarkaa surat tugas urrtuk dosen
yarig melaksanakan Pengabdial kepad.a
Masyarakat secara mandiri.

ndang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun 20031. Undang
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tentang Sistem Pendidikan
Undang-Uadang Republik
Tentang Pendidilan Tinggi
Uadang-Undang Republik
Teatang Guru dan Dosen

Nasional
Indonesia Nomor L2 Tab.us 20i2

Indonesia Nomor 14 Tahun 2uO5

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentarr.g Perryele*ggaraan Peadidikan Tinggi dan Pengeloiiaan
Perguru*n Tiaggi

5. Peraturac Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan

6" Peratura'sr. Pemerintah Republik Ind.onesia Nomor 32 Tah,-rn

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah liomor
19 Tahun 2OO5 Tentang Standar Nasional psndidikan

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010
tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas
Borneo ?arakan, dan Uaiversitas Musamus

8. Permenr:-stekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Stand.ar
Nasionai Peadidikan Tinggr

9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjamir:an Mutu Pendidil<an Tinggl

1O. Permennstekdikti Nomor 3 Tahun 2077 tentang Staruta
Universitas Baagka Belitung

ll.Permenristekdikti Nomor 5O Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung

12. Peraturasl Rektor Nornor 1 ?ahun z}fi tentang Renstra
Fakultas Hukum

13. Peraturaar BAN PT Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar
Akreditasi PT

14. Perafuraxr BAN PT Nomor 4 Tahun 2OL7 tentang Instrumen
Akreditas,i Pf.

15. Peratura;r UBB No. OB Tahun 2A14 tentang Peraruran
Akaderniar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

16. Standar Asean University Network Quali$ Asurance {AUN QA}
17. Dokume* Renstra Fakultas Hukurn Tahun 2016-2020-
18. Doktrmen Kebijakan Mutu Universitas Bangka Belitung dan

Fakultas Hukum
19. Dokumen Renop Fakultas Hukum Tahun 2Afi
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