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KATA PENGANTAR 

 

Keadaan Corona Virus Disease-19 (Covid 19) saat ini telah melumpuhkan 

berbagai kegiatan on-site yang sejak dahulu telah dilaksanakan. Dalam rangka 

mencegah penyebaran dan penularan virus Corona Covid-19 di lingkungan satuan 

pendidikan, Kemendikbud telah mengambil kebijakan untuk menutup sekolah 

selama masa pandemi Covid-19. Selama masa penutupan belajar ini maka 

penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu harapan agar 

kegiatan belajar tetap dapat dilaksanakan secara daring. Dalam pelaksanaannya, 

PJJ ini cukup membutuhkan penyesuaian dan akselarasi. Melalui Bantuan Dana 

Pembelajaran Jarak Jauh Belmawa, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

terkhususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris mampu membuat sebuah 

Program PJJ secara terstruktur dan baik. Untuk memudahkan semua sivitas 

akademika dalam melaksanakan pembelajaran jarah jauh (PJJ) maka dengan ini 

diterbitkan “Panduan Pembelajaran Jarak Jauh”. Panduan ini diperlukan agar mutu 

Proses Belajar Mengajar (PBM) jarak jauh tetap terjaga dan mahasiswa tetap 

mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas sekalipun dalam keadaan yang 

terbatas. Kami berharap panduan ini menjadi referensi yang dapat membantu 

dosen dan mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan PJJ 

dapat terlaksana dengan baik. 

 

Sorong, 24 September 2020 

 

Tim Penyusun  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa terjadi dalam 

berbagai bidang kehidupan saat ini. Hal ini juga tentu memberikan dampak 

dalam dunia pendidikan. Belajar secara daring bukan lagi sebuah hal yang 

tabuh untuk dilakukan. Apalagi mahasiswa saat ini merupakan generasi z atau 

disebut milenials yang banyak melakukan aktifitasnya, salah satunya belajar 

secara daring. Keinginan mahasiswa untuk dapat mengakses pembelajaran 

anywhere and anytime adalah sebuah hal yang harus dapat dipenuhi perguruan 

tinggi penyedia pembelajaran.  

Keadaan pandemi Corona Virus 19 (Covid 19) saat ini juga turut menjadi 

penyumbang motivasi dan dorongan terbesar dalam pelaksanaan atau 

penyediaan pembelajaran bermutu anywhere and anytime. Lebih dari 91% 

populasi siswa dunia telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah karena pandemi 

COVID-19 (UNESCO). Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan sebuah 

strategi pendidikan yang begitu sesuai dengan keadaan saat ini, yang benar-

benar akan sangat memberikan perubahan dalam dunia pendidikan yang 

fleksibel, efektif dan efisien. 

Dalam pengembangan pembelajaran pula, terkhususnya dalam Pandemi Covid-

19 saat ini dibutuhkan strategi pembelajaran yang baik. Strategi pembelajaran 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses pembelajaran. Strategi 

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

pencapaian kompetensi lulusan, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi pada standar 4 yaitu standar proses pembelajaran, bahwa a) 

kegiatan kurikulum wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, b) 

berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur wajib 

menggunakan metode pembelajaran, c) setiap mata kuliah dapat menggunakan 

satu atau gabungan dari beberapa metode yang efektif sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 
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lulusan. 

Tim menyadari bahwa dalam pelaksanaan PJJ perlu diatur dalam sebuah 

pedoman yang lengkap, agar dalam pelaksanaannya dapat membantu setiap 

kegiatan yang ada. Buku pedoman ini disusun berdasarkan UU No 12 tahun 

2012 tentang pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri No 109 tahun 2013. 

Pernyataan ini dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

pasal 31 ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi bahwa selain untuk memberikan 

layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, pembelajaran jarak jauh 

bertujuan untuk memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan 

Tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. 

B. Tujuan dan Manfaat Panduan 

1. Tujuan Panduan 

Buku panduan ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen, pimpinan 

universitas, fakultas dan program studi serta unit yang terkait agar mutu 

penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur baku yang telah ditetapkan serta menjamin agar kompetensi 

lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah 

digariskan dalam kurikulum setiap program studi. 

2. Manfaat Panduan 

Panduan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan bagi pengambil keputusan di FKIP UNVIC untuk 

melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Memberikan pemahaman tentang konsep dasar Pembelajaran Jarak 

Jauh; 

b. Memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan Pembelajaran 

Jarak Jauh; c) Menyusun pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh. 

C. Kebijakan dan Dasar Hukum 

1. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh  

Kebijakan penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan mengacu Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia alinea ke-empat Pembukaan UUD Negara RI dan Pasal 28 C 

pasal 1 (perubahan kedua, 2002), dan peraturan perundangan lainnya yang 

mengatur tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut Tim 

Pembelajaran Jarak Jauh memandang perlu disusunnya Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Victory Sorong (FKIP UNVIC) sebagai kebijakan 

yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh civitas FKIP UNVIC. FKIP UNVIC 

menyusun kebijakan penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh ini melalui 

Surat Keputusan dan kebijakan Dekan FKIP UNVIC dalam 

penyelenggaraan pembelajaran dengan memperhatikan dasar hukum yang 

akan disebutkan dalam poin 2 bagian B ini. Kebijakan tersebut harus dapat 

diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat 

dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran. 

2. Dasar Hukum 

Belajar dari Rumah Melalui Pembelajaran Jarak Jauh telah dilakukan 

sesuai juga dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang 

menjelaskan beberapa hal berikut ini antara lain: 

1. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa 

terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan 

kelas maupun kelulusan. 

2. Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai 

pandemi Covid-19. 

3. Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah 

antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk 

mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah. 

4. Memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar 

dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa 

diharuskan memberi skor/nilai kualitatif.   

Dalam pelaksanaan Program Pembelajaran Jarak Jauh ini terdapat beberapa 

dasar hukum yang dipatuhi antara lain sebagai berikut: 
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a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  

d. Permendikbud Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi 

dan Organisasi Pendidikan Tinggi;  

e. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

Dengan demikian, penyelenggaraan PJJ harus sejalan dengan fungsi dan 

tujuan yang telah diformulasikan dalam perundangan yang berlaku, yakni 

untuk memperluas dan meratakan akses pendidikan yang bermutu serta 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Bantuan  Dana Belmawa, 

maka Tim dengan kerja kerasnya dapat menyusun Panduan PJJ ini yang 

diharapkan dapat diimplementasikan di kemudian hari secara baik dan 

sistematis. 

D. Ruang Lingkup dan Sasaran Panduan 

Ruang lingkup panduan meliputi mekanisme penyelenggaraan, persyaratan 

penyelenggaraan, pengelolaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran 

dengan merujuk pada standar pengelolaan pembelajaran, yaitu kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sasaran 

penerbitan Buku Panduan PJJ ini adalah dosen, pimpinan universitas, pimpinan 

fakultas/program studi yang ada di lingkungan Universitas Victory Sorong. 
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BAB II 
KONSEP DASAR PEMBELAJARAN JARAK JAUH 
 

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

1. Pengertian 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah proses pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan 

secara terencana dan sistematis dengan mengintegrasikan semua 

komponen mahasiswa, dosen dan sumber daya lain yang dapat di akses 

kapan saja dan dimana saja dengan kualitas yang terjamin dan unggul.  

Berpegang pada definisi tersebut, ada beberapa unsur dalam PJJ yang perlu 

mendapat perhatian agar diperoleh gambaran yang lebih jelas: 

a. Penekanan pada pembelajaran, bukan pengajaran, sehingga 

mahasiswalah yang belajar bukan pendidik mengajar; 

b. Pembelajaran terjadi secara terencana dan terorganisasi, bukan tanpa 

kesengajaan; 

c. Pembelajaran terjadi pada ruang (dan/atau waktu) terpisah dari 

kegiatan pengajarannya; 

d. Keterpisahan ruang dan/atau waktu antara pembelajar dan pengajar 

menjadikan pembelajar harus memiliki kemampuan belajar mandiri 

dan belajar berdasarkan kecepatannya sendiri; 

e. Pembelajaran Jarak Jauh dilaksanakan melalui media aplikasi online 

yang disebut Learning Management System (LMS) yang pada 

prinsipnya merupakan kelas yang berwujud maya (virtual class). 

Pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam konteks 

penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada jenjang Pendidikan 

Tinggi, yaitu: 

a. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu ser- ta telah terdaftar dalam 
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penyelenggaraan program pendidikan atau mata kuliah tertentu; 

b. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, kemampuan yang dikembangkan; 

c. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya 

terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai 

sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media 

lain; 

d. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar 

pada satu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan pada 

peserta didik (students centred learning) yang meminta partisipasi 

aktif peserta didik; 

e. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka 

secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan 

mata kuliah; 

f. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah pembelajaran yang antara tenaga 

pendidik dan peserta didik dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai 

bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan 

belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai 

dengan standar nasional pendidikan; 

g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu; 

h. Mata kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai 

kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan; 

i. Perolehan kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah 

mengikuti PJJ baik internal maupun eksternal Universitas terhadap 

suatu mata kuliah; 

j. Sumber belajar PJJ adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang 

digunakan dalam proses belajar; 
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k. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang 

dilaksanakan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses 

belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, 

maupun pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK; 

l. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat 

dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK; 

m. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik; 

n. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka 

maupun berbasis TIK; 

o. Universitas adalah Universitas Victory Sorong sebagai badan 

penyelenggaraan pendidikan swasta; 

p. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan 

pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang 

memenuhi standar minimum; 

q. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi 

fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian 

pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum; 

r. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang 

menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung 

antara tenaga pendidik dengan peser- ta didik; 

s. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang 

memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan 

pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, 

kapan saja dan dimana saja berbasis TIK; 

t. Pembelajaran terpadu pada perguruan tinggi (blended learning) adalah 

proses pembela- jaran yang menggabungkan pemanfaatan e-learning 

dan pembelajaran tatap muka kon- vensional; dan 

u. Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik 

v. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang 
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digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi 

informasi, memiliki fungsionalitas antara lain: pengaturan perkuliahan, 

pengaturan pengguna, forum diskusi, repository materi perkuliahan. 

 

2. Lingkup Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh 

Pembelajaran Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada prodi yang telah 

terakreditasi minimal B dan hanya bisa diselenggarakan berdampingan 

dengan program studi reguler. PJJ diselenggarakan pada lingkup mata 

kuliah maupun program studi. 

a. Lingkup Program studi. 

Disebut PJJ lingkup program studi bila program studi telah 

menyelenggarakan PJJ 50% atau lebih dari mata kuliahnya. 

b. Lingkup Mata kuliah. 

Disebut PJJ lingkup mata kuliah bila jumlah pertemuan daring suatu 

mata kuliah lebih dari dan atau sama dengan 50%. 

B. Karakteristik dan Modus Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) 

1. Karakteristik PJJ 

Karakteristik PJJ ini antara lain adalah: 

a. Memanfaatkan teknologi elektronik, sehingga dapat memperoleh 

informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik 

antara dosen dengan mahasiswa, atau antar mahasiswa. 

b. Memanfaatkan media komputer, seperti jaringan komputer (computer 

networks) atau media digital (digital media). 

c. Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri 

(self learning materials). 

d. Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer, gadget atau pada 

media lainnya sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan 

saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya.  

e. Untuk mengetahui hasil kemajuan belajar, administrasi dosen serta 

untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber 
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melalui pemanfaatan komputer dan gadget. 

2. Modus Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan PJJ dapat dilaksanakan dalam berbagai modus atau cara 

penyelenggaraan. 

a. Modus Tunggal, apabila PJJ diselenggarakan pada semua proses 

pembelajaran di semua mata kuliah dan semua program pendidikan. 

Pada saat ini, penyelenggaraan PJJ modus tunggal diamanatkan oleh 

Pemerintah Indonesia kepada Universitas Terbuka, yang dibuka sejak 

tahun 1984 (Keppres No. 41/1984 tentang Pendirian Universitas 

Terbuka). 

b. Modus Ganda, apabila PJJ diselenggarakan baik secara tatap muka dan 

secara jarak jauh secara bersamaan. Jadi, pada modus ganda suatu 

program studi menye- lenggarakan layanan pembelajaran tatap muka 

untuk satu atau beberapa kelompok peserta didik, sementara satu atau 

beberapa kelompok peserta didik lainnya dilayani dengan 

pembelajaran jarak jauh. Modus ganda ini seringkali dikenal dengan 

nama “dual mode”. Secara teknis dikenal adanya dua jenis PJJ modus 

ganda, yakni: 

c. Modus Ganda Paralel, yakni apabila satu program studi secara utuh 

diselenggarakan secara modus jarak jauh dan tatap muka secara 

bersamaan. Satu atau beberapa kelompok peserta didik dilayani secara 

tatap muka, sementara satu atau beberapa kelompok peserta didik 

lainnya dilayani melalui PJJ. Kelompok peserta didik dinyatakan 

dilayani melalui PJJ apabila ≥ 50% dari jumlah mata kuliahnya 

diselenggarakan secara jarak jauh. 

d. Modus Ganda Kombinasi yakni apabila kelompok peserta didik dalam 

satu program studi mendapat layanan pembelajaran secara jarak jauh 

untuk sebagian kecil (≤ 50%) dari jumlah mata kuliahnya sementara 

bagian terbesar dari jumlah mata kuliahnya diseleng- garakan secara 

tatap muka. 
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Penyelenggaraan program studi PJJ modus ganda harus didasarkan pada 

analisis kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia di wilayah 

jangkauan PJJ, serta didasarkan pada kerjasama sinergis dan harmonis 

antar institusi/perguruan tinggi. Sementara itu, modus konsorsium apabila 

program PJJ diselenggarakan dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan 

mata kuliah atau program studi PJJ lintas satuan pendidikan dengan lingkup 

internal perguruan tinggi maupun lintas wilayah lokal, nasional dan/atau 

internasional. Dalam konsorsium, penyelenggaraan program PJJ dilakukan 

secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi untuk program studi/mata 

kuliah yang sama, sehingga terjadi pengakuan kredit oleh beberapa 

perguruan tinggi secara bersama, dan memungkinkan alih kredit lintas 

perguruan tinggi. Konsorsium dibentuk oleh beberapa program studi 

dan/atau perguruan tinggi berdasarkan kesepakatan untuk 

menyelenggarakan satu program studi secara jarak jauh secara bersama-

sama. Setiap anggota konsorsium berkontribusi terhadap keutuhan 

program studi dan penyelenggaraannya secara komprehensif. Program 

studi PJJ diselenggarakan oleh semua anggota konsorsium mengacu pada 

kurikulum yang sama, standar penyelenggaraan yang sama, dan standar 

evaluasi yang sama yang telah disepakati bersama oleh anggota 

konsorsium. Program studi yang diselenggarakan oleh konsorsium 

didasarkan pada analisis kebutuhan sumberdaya manusia yang mendalam, 

dan kemampuan perguruan tinggi anggota konsorsium untuk menyediakan 

fasilitas pendukung penyelenggaraan PJJ. Keberadaan konsorsium 

merupakan kesepakatan bersama program studi dan/atau perguruan tinggi 

yang menjadi anggota konsorsium, maupun program studi dan/atau 

perguruan tinggi yang tidak menjadi anggota konsorsium tetapi berada 

dalam wilayah jangkauan konsorsium. Jika melibatkan PTS sebagai 

anggota konsorsium, maka Kopertis Wilayah di tempat perguruan tinggi 

konsorsium harus memberikan pertimbangan untuk pembentukan 

konsorsium. 

Penyelenggaraan program studi PJJ dalam konsorsium harus memperoleh 
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ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi. 

Setelah memperoleh ijin penyeleng- garaan, masing-masing PT 

penyelenggara dapat membentuk konsorsium untuk kepentingan bersama. 

Sistem PJJ yang sangat intensif memanfaatkan TIK untuk berbagai kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran, meliputi: penyusunan, penggandaan dan 

distribusi/pengunggahan sumber belajar, proses pembelajaran melalui 

kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan ad- ministrasi serta 

registrasi tanpa mengesampingkan pembelajaran dan pelayanan tatap muka 

secara terbatas dikenal dengan nama sistem pembelajaran terpadu 

(hybrid/blended learning). 

C. Syarat-Syarat Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh 

Syarat-syarat kegiatan pembelajaran e-Learning adalah :  

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan internet.  

2. Tersedianya Learning Management System seperti SIKONTAK dan 

SIMONEV. 

3. Adanya unit yang mengkoordinasikan kegiatan PJJ yaitu Program Studi 

dan Biro Akademik. 

4. Adanya sikap positif dosen dan tenaga kependidikan terhadap teknologi 

komputer dan internet 

5. Adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar 

mahasiswa 

6. Adanya mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga 

penyelenggara. 

D. Pendekatan Pembelajaran Jarak Jauh 

Pendekatan pembelajaran Jarak Jauh secara umum dapat dikategorikan 

menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

1. Asynchronous 

Asynchronous merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi dalam 

bentuk blogs, wikis, email dan discussion boards. Dalam bentuk ini 

mahasiswa dapat mengembangkan ide atau saling bertukar ide atau 

informasi tanpa keterkaitan antara mahasiswa satu dengan lainnya pada 
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waktu yang sama, sebagai contoh penggunaan e-mail dimana pesan dapat 

dikirim atau diterima tanpa keduanya harus berada pada waktu yang 

bersamaan. 

2. Synchronous 

Synchronous merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi informasi 

yang mengharuskan mahasiswa menggunakan waktu yang bersamaan. 

Face to face discussion merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi 

synchronous. Aktivitas synchronous mempersyaratkan seluruh partisipan 

saling berkomunikasi atau berhubungan antara satu dengan yang lain 

seperti sesi online atau virtual classroom. 

E. Akses, Pemerataan, dan Kualitas 

Secara umum, prinsip penyelenggaraan PJJ meliputi akses, pemerataan, dan 

kualitas. Ketiga prinsip tersebut mendasari diselenggarakannya PJJ seperti 

yang dia- manahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku. 

1. Akses 

Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap 

pendidikan telah men- jadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem 

PJJ. Peningkatan dan perluasan akses ini didasarkan pada tujuan untuk 

mendekatkan layanan pendidikan secara masal kepada peserta didik. 

Secara khusus, TIK yang berkembang pesat dapat mendukung sistem PJJ 

untuk meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan 

waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun demografi anggota 

masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan. 

2. Pemerataan 

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk 

memperoleh kes- empatan berpartisipasi dalam proses pendidikan dan 

layanan pendidikan khusus secara inklusif, bagi siapapun tanpa 

pengecualian. Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel, lintas ruang, waktu, 

dan sosioekonomi dalam membuka akses, ketersediaan, keterjangkauan, 

dan keterjaminan pendidikan, menyebabkan sistem PJJ menarik bagi 

banyak kalangan. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh 
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pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, 

pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. 

3. Kualitas 

Berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem 

PJJ, kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas 

dalam bentuk standar untuk didistribusikan lintas ruang dan waktu dengan 

memanfaatkan TIK. 

Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, 

program PJJ sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama 

berdasarkan kemi- traan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar 

yang berkualitas dapat dikum- pulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium 

untuk mengembangkan materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar yang bersifat 

terbuka dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai 

pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap 

pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi. 

F. Prinsip Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh 

Penyelenggaraan PJJ didasarkan pada prinsip akses, pemerataan dan kualitas, 

seperti yang diamanahkan dalam peraturan maupun perundangan yang 

berlaku. Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap 

pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem PJJ. 

Berdasarkan paradigma akses ini, sistem PJJ menerapkan prinsip pendidikan 

yang masal untuk mencapai keuntungan ekonomis. Secara khusus, 

perkembangan TIK yang pesat mendukung sistem PJJ sebagai sistem 

pendidikan masal dan fleksibel yang dapat meningkatkan keterbukaan 

pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi 

kendala ekonomi maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan. 

1. Pemerataan 

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk 

memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, bagi 

siapa saja tanpa batasan kendala apapun. Karakteristik sistem PJJ yang 

fleksibel lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses 
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terhadap pendidikan menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak 

kalangan. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh pendidikan 

berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan 

tidak kehilangan kesempatan berkarir. 

2. Kualitas 

Standar kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian 

dikemas berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam 

sistem PJJ, untuk didistribusikan secara daring. Untuk mendukung 

pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program PJJ 

sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan 

kemitraan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar yang 

berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium 

untuk menjadi pengembang materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar dan 

bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok 

tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap 

pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi. 

Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan program PJJ 

diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan sumber daya 

manusia pra-jabatan dan dalam jabatan, serta kerjasama antar institusi 

perguruan tinggi setempat. 

2. Didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan 

kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem 

evaluasi. 

3. Berbasis TIK, 

4. Memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif, 

5. Menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK 

dengan memungkinkan kesempatan tatap muka secara terbatas, 

6. Mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills 

peserta didik, 
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G. Akuntabilitas Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

Sesuai dengan pasal 15 UU ITE, penyelenggaraan sistem elektronik harus 

dilaksanakan secara andal, aman dan bertanggung jawab. Pasal 5 ayat (2) UU 

Pelayanan Publik menyatakan bahwa sektor pendidikan termasuk dalam 

lingkup pelayanan publik. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), pasal 30, pasal 59, PP-

PSTE, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran, menerapkan pedoman 

tata kelola TIK yang baik dan memperoleh sertifikasi kelaikan. Transaksi 

elektronik yang dilakukan wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang 

didukung oleh sertifikat elektronik yang berinduk kepada penyelenggara 

sertifikat elektronik pemerintah. Dalam menjamin kejelasan identitas subyek 

hukum peserta didik juga perlu memperhatikan kesediaan perangkat card-

reader dari e-KTP. Oleh karena itu interoperabilitas sistem penyelenggaraan 

yang baik diperlukan. 

1. Hak Cipta 

Pengembangan konten PJJ dilakukan dengan memperhatikan isu-isu 

terkait hak cipta. Hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang mencakup 

hak moral dan hak ekonomis terkait ciptaannya sendiri yang mencakup 

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan kepada publik. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ijin atau melarang pihak 

lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Untuk 

melindungi pencipta, maka diperlukan sistem aplikasi penggunaan ciptaan 

(digital rights management) yang dapat memberikan kejelasan kepada 

pencipta sejauh mana karyanya didistribusikan atau digunakan oleh pihak 

penyelenggara kepada publik. Kegiatan penggunaan tersebut harus 

memperhatikan hak moral dan hak ekonomis pencipta sebagaimana 

mestinya. Karakteristik dari hak cipta adalah: 

a. Karya harus orisinil dan dihasilkan dengan tingkat keterampilan 

tertentu. 

b. Hak cipta tidak lahir dari pendaftaran. Hak cipta diperoleh secara 

otomatis setelah ciptaan sudah merupakan satu kesatuan yang nyata 

dan dapat diperbanyak. 
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c. Konsep dan ide bebas untuk digunakan. 

Untuk menandai lahirnya suatu ciptaan bisa dengan beberapa cara, seperti: 

a. Bubuhkan identitas pencipta nama/tandatangan dan tanggal pada 

Ciptaan begitu selesai merampungkan ciptaan tersebut. 

b. Melakukan pendaftaran ciptaan berikut pencatatan perjanjian 

lisensinya, sekiranya diperlukan mengingat karakteristik yang 

khusus dari ciptaan itu sendiri. 

Bentuk-bentuk karya yang dilindungi adalah: 

a. Karya literatur: buku, tulisan, ceramah, pidato, termasuk program 

komputer. 

b. Karya musik: komposisi musik untuk dimainkan atau dinyanyikan, 

termasuk dengan atau tanpa lirik dan ritme, termasuk pula nada atau 

diagram musik. 

c. Karya drama: termasuk koreografi, tarian, komposisi drama, dan 

pantomim; 

d. Karya artistik: lukisan, patung, litografi, arsitektur, fotografi, 

ilustrasi, peta, struktur, sketsa, seni terapan. 

e. Karya audiovisual: komposisi gambar rekaman yang bisa diulang, 

termasuk sound track. 

f. Karya siaran suara dan video: karya yang disiarkan secara publik 

melalui radio, televisi atau media sejenis. 

g. Karya rekaman suara: karya komposisi musik, suara penampilan, 

atau rekaman suara lainnya. 

h. Karya sinematografi: karya audiovisual, yang bisa ditampilkan 

dalam bentuk film, dan termasuk sound track. 

Agar bisa menghindari gugatan pelanggaran hak cipta, pengembang 

modul perlu memahami beberapa bentuk pelanggarannya, yang pada 

dasarnya adalah mencakup segala macam kegiatan apapun terhadap 

ciptaan tanpa izin Pencipta, yaitu antara lain: 

1. Pelanggaran Hak Moral seperti antara lain; 
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 meniadakan nama pencipta 

 mengubah-ubah keutuhan ciptaan atau mengadaptasi ciptaan 

 tidak menyebutkan sumber asal ciptaan 

 mengumumkan, menampilkan, mengkomunikasikan atau membuat 

dapat diaksesnya suatu ciptaan kepada publik 

2. Mengambil manfaat nilai ekonomis atas ciptaan, seperti antara lain; 

 Memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin 

 Menyewakan atau meminjamkan hasil penggandaan ke publik, 

 Membuat dapat diaksesnya ciptaan oleh publik sehingga 

memungkinkan perbanyakan sendiri oleh publik. 

Pada sisi lain, hukum Hak Cipta juga memungkin suatu tindakan 

penggunaan yang wajar (fair use) terhadap penggunaan ciptaan 

sepanjang untuk pendidikan dan penelitian dengan tidak melanggar 

kepentingan yang wajar, atau dengan kata lain tidak membuat dampak 

pasar yang merugikan terhadap pemanfaataan nilai ekonomis atas 

ciptaan tersebut, seperti antara lain: 

1. Penggunaan sebahagian untuk tujuan Pendidikan dan Penelitian 

yang tidak bertujuan mencari untung. 

2. Penggunaan dengan penyebutan sumber dalam jumlah proporsional 

yang wajar 

3. Laporan atau pengutipan bagian kecil yang bukan merupakan 

bagian yang paling esensial 

4. Reproduksi, adaptasi, menampilkan karya untuk pendidikan dan 

penelitian yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dan 

dengan jumlah proporsional penggunaan yang wajar. 

5. Reproduksi atau adaptasi kesimpulan suatu bagian kecil sebuah 

karya untuk diperbanyak secara terbatas hanya untuk siswa dalam 

institusi pendidikan, dan tidak untuk mencari keuntungan. 

6. Penggunaan karya sebagai bagian dari soal ujian. 
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BAB III 
MEKANISME PENYELENGGARAN 

PEMBELAJARAN JARAK JAUH 
 

A. Alur Penyelenggaraan 

Alur penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di FKIP UNVIC adalah 

sebagai berikut:  

1. Pembuatan akun mahasiswa dan dosen menjadi tugas dan tanggung jawab 

admin (Biro Akademik).  

2. Dosen membuat matriks RPS.  

3. Dosen mengupload materi ke dalam LMS dilakukan selambat-lambatnya 

satu hari sebelum perkuliahan dimulai.  

4. Dosen melakukan proses pembelajaran, termasuk feedback (penugasan 

dan penilaian) kepada mahasiswa. 

5. Penanggung jawab mata kuliah bersama dengan tim dosen melakukan 

rekapitulasi nilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penyelenggaraan PJJ 

B. Persyaratan Teknis dan Sarana  

Sarana PJJ yang dibutuhkan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan persyaratan 

sebagai berikut: 

 

Admin: membuat 
akun mahasiswa 

dan dosen 
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Dosen mengunggah 
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Admin dan dosen 

merekap nilai 
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1. Kesiapan sarana PJJ adalah sarana yang disiapkan langsung oleh pihak 

FKIP UNVIC.  

2. Wajib dilakukan management bandwidth untuk menjamin kecukupan dan 

aksebilitas pengguna e-Learning;  

3. Persyaratan teknis minimal yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:  

a. Video Conferencing Endpoint Unit (high or low endpoint). High 

endpoint misalnya polycom, tandberg, dan sejenisnya). Low endpoint 

dengan spesifikasi: Operating System, vicon Application Software, 

Core i3 /RAM:4GB/HDD:500GB, Full HD Webcam, Full Duplex 

Speakerphone; 

b. Video Conferencing Multipoint Conferencing Unit;  

c. LCD Projector; 

d. Genset dengan kapasitas sesuai kebutuhan; 

e.  UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan 

f. Bandwidth Internet Access minimal 2Mbps, perbandingan upload dan 

download 1:1. 

 

C. Mekanisme Penyelenggaraan PJJ 

1. Mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan 

akademik terjadwal dalam semester berjalan;  

2. PJJ dilaksanakan kurang dari 50% dari semua mata kuliah. 

3. Masing-masing mata kuliah yang dilaksanakan berbasis PJJ pada rentang 

35 – 50% dari total tatap muka; 

4. Proses pembelajaran PJJ pada satu mata kuliah dilakukan sesuai dengan 

jumlah tatap muka pada semester yang berjalan, perkuliahan online 

dilakukan minimal 6 kali dan maksimal 8 kali pertemuan; 

5. Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan bahan bacaan (media) dari web 

lainnya. Dosen dapat memberikan bahan tersebut melalui laman LMS 

SIKONTAK atau SIMONEV. Laman LMS SIKONTAK dan SIMONEV 

memuat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada literatur 

digital tapi juga memuat media digital seperti suara, gambar dan 
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sebagainya. Pengaturan penggunaan laman LMS  memperhatikan buku 

petunjuk penggunaan SIKONTAK dan SIMONEV (manual book) dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Maksimal besaran media (dokumen, file, gambar, suara, video dll) 

yang dapat diupload adalah sebesar 10 MB untuk SIMONEV dan 50 

MB untuk SIKONTAK; 

b. Dalam rangka sustainability memory server, maka dianjurkan untuk 

lebih mengutamakan metode embeded atau linkage media daripada 

upload langsung kedalam LMS SIKONTAK atau SIMONEV; 

c. Penggunaan media (dokumen, file, gambar, suara, video, dll.) dalam 

media ajar agar mencantumkan sumber asli media tersebut. 

D. Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi dan Kelulusan  

Pelaksanaan ujian dengan PJJ dapat dilakukan secara online atau tatap muka 

yang diselenggarakan di kampus. Penetapan nilai mutu dan nilai konversi 

mengikuti panduan akademik masing-masing. 

E. Sistem Administrasi Mahasiswa  

Mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, interaksi 

mahasiswa, nilai mahasiswa, untuk mata kuliah dengan proses belajar berbasis 

jarak jauh. 

F. Peta Program 

Peta program PJJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). Peta program memuat perencanaan PJJ yang 

disusun oleh dosen pengampu mata kuliah meliputi komponen sebagai 

berikut:  

1. Urutan pembelajaran, diawali dengan analisis kompetensi, perumusan 

pengalaman belajar, dan hubungan antara materi pembelajaran serta waktu 

pembelajaran (sesi); 

2. Penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk teks, gambar, video, 

audio, simulasi, presentasi elektronik, tautan, glossary dan lain-lain 

sebagaimana tercantum dalam RPS (pada kolom metoda pembelajaran); 

3. Kegiatan interaksi agar tercipta keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses 
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belajar dengan materi pembelajaran, dosen/tutor, software, dan sesama 

mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi, 

teleconference, tatap muka, atau penggunaan e-mail, serta memberi 

keleluasaan bagi mahasiswa untuk berinisiatif mencari sumber belajar di 

internet, memulai diskusi, menjadi moderator forum, membuat blog, dan 

lain-lain; 

4. Evaluasi berupa pemberian tugas (tugas individu dan tugas kelompok) dan 

tes (formatif, kuis, dan sebagainya). 

Beberapa strategi dalam pelaksanaan pembelajaran e-Learning, antara lain:  

1. Tanya jawab: inisiasi dapat dilakukan baik oleh dosen atau mahasiswa. 

2. Forum diskusi: diskusi dapat berlangsung antara dosen dan mahasiswa 

maupun antar mahasiswa.  

3. Kegiatan mahasiswa: dapat berupa Problem Based Learning (PBL), 

simulasi, teleconference dan sebagainya.  

4. Topik pemicu: berupa uji kemahiran yaitu tes tertulis yang dirancang 

untuk mengukur kemampuan dan pemahaman tentang materi yang 

diberikan, bisa berupa cerita, gambar atau video.  

5. Tes/kuis: dapat berupa tes online dengan memanfaatkan Quizziz atau 

Kahoot, games, latihan bertahap, dan masalah untuk dipecahkan.  

6. Informasi visual: berupa simulasi atau video untuk membantu pemahaman 

dan asimilasi mahasiswa. 

7. Student review/summary: merupakan tugas mahasiswa untuk membuat 

rangkuman, mencari contoh dan mendapatkan umpan balik dari dosen. 
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BAB IV 
STANDAR MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH 

 

Penyelenggaraan program PJJ dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) NOMOR 3 TAHUN 2020 yang meliputi: 

a. Standar Kompetensi Lulusan;  

b. Standar Isi Pembelajaran;  

c. Standar Proses Pembelajaran;  

d. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran;  

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;  

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;   

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan  

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

 

Penyelenggaraan program PJJ yang sesuai SNP tersebut mengutamakan hal 

berikut: 

1. Penggunaan berbagai media komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, 

dan bentuk-bentuk media komunikasi lain yang dimungkinkan oleh 

perkembangan teknologi un- tuk menggantikan pembelajaran tatap muka 

dengan interaksi pembelajaran berbasis TIK, meskipun tetap memungkinkan 

adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas; 

2. Sistem penyampaian pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya 

terpisah; 

3. Penggunaan metode pembelajaran interaktif berdasarkan konsep belajar 

mandiri, terstruktur, dan terbimbing yang menggunakan berbagai sumber 

belajar dan dengan dukun- gan bantuan belajar serta fasilitas pembelajaran 

yang terorganisasi serta memanfaatkan TIK; dan 

4. Penyediaan fasilitas TIK sebagai media pembelajaran dan merupakan sumber 

belajar utama yang lebih dominan daripada pendidik. 
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Universitas Victory Sorong melaksanakan program PJJ didasarkan pada Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). SNP mencakup beberapa standar yang memiliki 

berbagai komponen berikut:  

 

A. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Standar 

kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi 

Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, 

standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana 

Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan 

Pembelajaran. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: 

o Mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan  

o Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.  

 

Beberapa hal yang penting dalam standar kompetensi lulusan: 

1) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman 

kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang 

terkait Pembelajaran. 

2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui 

penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait 

Pembelajaran. (3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk 

kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 

instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang 
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terkait Pembelajaran, mencakup:  

 Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan 

kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan 

Tinggi; dan  

 Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program 

Studi. 

3) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di 

bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, 

kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang 

sejenis. 

 

B. Standar Isi 

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan 

keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi 

Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, 

doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu 

pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman 

dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut:  

1) Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, 

pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; 

2) Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar 

pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; 

3) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 

4) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai 

konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 
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umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara mendalam; 

5) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu;  

6) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit 

menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan  

7) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan  subspesialis paling sedikit 

menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu. 

Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif 

dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.  

 

C. Standar Proses Pembelajaran 

Standar proses mempunyai beberapa komponen standar yang mencakup 

standar proses perecanaan pembelajaran, standar proses pelakasanaan 

pembelajaran, standar proses peningkatan suasana akademik, standar proses 

penilaian hasil belajar, dan standar proses pengawasan pembelajaran. 

1. Karakteristik Proses Pembelajaran 

Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat 

pada mahasiswa.  

 Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan 

Dosen.   

 Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong 

terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan 

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 

 Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi 
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capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan 

program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 

 Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah 

sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, 

norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan kebangsaan.  

 Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan 

kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

 Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata 

melalui pendekatan transdisiplin.  

 Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara 

berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik 

dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 

 Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar 

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

 Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 

mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan.  

2. Proses Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan 

disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan 

dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok 
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keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

Program Studi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain 

paling sedikit memuat:  

 Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan 

Kredit Semester, nama Dosen pengampu; 

 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;  

 Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  

 Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;  

 Metode Pembelajaran;  

 Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

Pembelajaran;  

 Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;  

 Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

 Daftar referensi yang digunakan.  

3. Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi 

antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar 

tertentu. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan 

karakteristik sebagaimana dimaksud. Proses Pembelajaran yang terkait 

dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian. 

Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat 

oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat. Pelaksanaan Proses Pembelajaran dilakukan dengan berbagai 

kegiatan antara lain: 

 Belajar terbimbing 

Kegiatan ini mencakkup kegiatan pembelajaran tutorial baik secara 

synchronous atau asynchronous melalui tatapan muka maupun daring. 
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 Belajar mandiri 

Kegiatan ini mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri, pengajar 

dalam hal ini berperan sebagai pemantik atau inisiator pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi informasi. 

 Praktik lapangan 

Kegiatan ini melibatkan proses pengunaan berbagai fasilitas untuk 

praktik lapangan dan ada tutor /dosen/atau penyelia praktikum. 

 Praktikum 

Kegiatan ini mempunyai sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa 

untuk praktikum. 

 Tutorial 

Kegiatan ini disiapkan disertai dengan sistem evaluasi dan sistem 

monitoring. 

 Diskusi kelompok 

Kegiatan ini melibatkan beberapa orang secara daring dan 

terdokumentasi. 

 Evaluasi 

Kegiatan ini dilakukan pada waktu yang ditentukan untuk melihat 

apakah tujuan pembelajara telah tercapai atau belum sehingga 

perbaikan dapat dilakukan untuk proses pembelajaran. 

 Konseling daring tercatat 

Kegiatan ini memberikan bimbingan bagi mahasiswa untuk 

memecahkan permasalahan akademis, perkuliahan, dan personal. 

 Bimbingan tugas akhir 

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring. 

 

4. Beban Belajar Mahasiswa 

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit 

Semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif 

selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah 
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semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) 

semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.  

Semester diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. 

beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit 

Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara 

diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 

(enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir 

semester antara. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa 

program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan 

cara: 

a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada 

Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau 

b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk 

memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti 

proses Pembelajaran di luar Program Studi. 

D. Standar Proses Penilaian Pembelajaran 

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 

1. Prinsip penilaian 

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam mencakup prinsip 

edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara 

terintegrasi. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian 

yang memotivasi mahasiswa agar mampu:  

 Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan  

 Meraih capaian pembelajaran lulusan.  

Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar 

yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan 

mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif 
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merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara 

Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan 

yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan 

penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

2. Teknik dan instrumen penilaian 

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses 

dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau 

karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian 

observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari 

berbagi teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan 

integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 

3. Mekanisme dan prosedur penilaian 

Mekanisme penilaian terdiri atas: 

 Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai 

sesuai dengan rencana Pembelajaran;  

 Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 

 Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan 

hasil penilaian kepada mahasiswa;  

 Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

secara akuntabel dan transparan.  

 Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir.   

 Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui 
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penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 

4. Pelaksanaan penilaian 

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: 

 Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;  

 Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan 

mahasiswa; dan/atau 

 Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan 

pemangku kepentingan yang relevan.  

5. Pelaporan penilaian 

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

 huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;  

 huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 

 huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 

 huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau  

 huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk 

nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana 

Pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap 

semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Hasil 

penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi 

Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara 

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang 

ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi 

dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam 

satu semester. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran 

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf 
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setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah 

yang diambil yang telah ditempuh.  

6. Kelulusan mahasiswa 

Kelulusan mahasiswa dari program program sarjana dapat diberikan 

predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:  

 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 

mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) 

sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); 

 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol 

satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa 

dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 

 

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Pengawasan proses pembelajaran PJJ dilaksanakan dalam kegiatan monitoring 

dan evaluasi terhadap partisipasi mahasiswa secara daring dan/atau tatap 

muka, feedback dosen, tutor, serta monev institusi. Beberapa hal penting 

dalam standar ini antara lain: 

a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan  pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang 

harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.  

c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau 

sertifikat profesi.  

d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah 

lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program 

Studi.  
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e. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang 

relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara 

dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 

 

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses 

Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar 

sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: 

 Perabot;  

 Peralatan pendidikan;  

 media pendidikan;  

 buku, buku elektronik, dan repositori;  

 sarana teknologi informasi dan komunikasi;  

 instrumentasi eksperimen;  

 sarana olahraga;  

 sarana berkesenian;  

 sarana fasilitas umum;  

 bahan habis pakai; dan  

 sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 

 

Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 

 lahan;  

 ruang kelas; 

 perpustakaan;  

 laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;  

 tempat berolahraga;  

 ruang untuk berkesenian;  

 ruang unit kegiatan mahasiswa;  

 ruang pimpinan Perguruan Tinggi;  
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 ruang Dosen;  

 ruang tata usaha; dan  

 fasilitas umum. 

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar 

pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, 

standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.  

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

a. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

komponen dan besaran biaya. 

b. Investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan  

c. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya 

Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan 

Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.  

d. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya 

Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. 

e. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak 

langsung.  

f. Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun 

yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.  

g. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi 

Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan 

mempertimbangkan:  

1. Jenis Program Studi;  

2. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;  
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3. Indeks kemahalan wilayah.  

h. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi 

setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya 

yang ditanggung oleh mahasiswa. 

I. Standar Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

Standar teknologi informasi dan komunikasi dalam PJJ mencakup beberapa 

aspek, yaitu sistem komunikasi, sistem informasi, materi kuliah, infrastruktur, 

sumber daya manusia dan kontrak layanan.  Seluruh  aspek tersebut perlu  

dipatuhi  baik   itu  institusi  penyelenggara (UNVIC) atau institusi mitra. 

a. Sistem Komunikasi 

PJJ menggunakan sistem komunikasi yang terdiri dari sistem komunikasi 

video dua dan satu arah serta media komunikasi lainnya seperti surat 

elektronik (e-mail). 

b. Sistem Informasi 

Dalam menyelenggarakan PJJ, dibutuhkan sistem informasi dalam bentuk 

learning management system yang bisa diakses pengguna melalui internet 

dan berfungsi sebagai pencatat aktivitas, pembatas akses, penyimpanan 

bahan ajar, assessment/evaluasi serta sarana komunikasi langsung maupun 

tidak langsung (sinkronus/asinkronus). Sistem informasi lain yang 

dibutuhkan adalah sistem informasi akademik yang juga bisa diakses 

pengguna lewat internet dan berfungsi sebagai media pencatatan riwayat 

akademik, rencana perkuliahan dan kalender akademik. 

c. Materi Kuliah 

Peserta didik PJJ mempunyai hak untuk mendapatkan referensi mata 

kuliah secara virtual, seperti perpustakaan atau jurnal ilmiah daring, serta 

konten-konten multimedia sebagai bahan ajar PJJ. 

d. Infrastruktur 

Pelaksanaan PJJ diselenggarakan dengan mengandalkan akses internet 

yang memadai. Oleh karena itu harus didukung oleh infrastruktur yang 
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memadai seperti koneksi jaringan yang bisa diakses, memadai dan aman; 

ketersediaan perangkat bagi pengguna yang akan mengakses PJJ; dan 

memiliki akses daring sumber pembelajaran untuk mengembangkan 

materi ajar. 

e. Sumber Daya Manusia 

Untuk menjamin kelancaran pembelajaran PJJ, maka diperlukan tambahan 

sumber daya manusia yang kompeten agar dapat membantu dosen dalam 

menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran PJJ dan membantu 

mahasiswa peserta program, serta tenaga teknisi yang kompeten untuk 

mengatasi permasalahan teknis penyelenggaran PJJ. 

f. Kontrak Layanan 

Dalam penyelenggaraan PJJ perlu adanya unit layanan PJJ yang mengatur 

setiap layanan yang disediakan (helpdesk, sistem informasi) ke dosen, 

mahasiswa dan USBJJ, sesuai dengan kemampuan penyelenggara. 
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BAB V 

PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH 

 
A. Indikator Mutu Akademik 

Penjaminan mutu PJJ didasarkan pada indikator-indikator berikut: 

1. Dukungan institusi, untuk memastikan keamanan dan kehandalan sistem 

informasi serta infrastruktur. 

2. Proses pengembangan mata kuliah, untuk menjamin kesesuaian dengan 

kebutuhan terkini. 

3. Kegiatan pembelajaran, antara lain adanya materi dan aktifitas dosen dan 

mahasiswa sesuai dengan format kuliah daring UNVIC. 

4. Dukungan bagi dosen dan mahasiswa, berupa bantuan teknis, pelatihan 

untuk pembelajaran online, panduan mengenai akses data elektronis dan 

penanganan pertanyaan dan keluhan. 

5. Penilaian dan evaluasi, meliputi evaluasi proses pembelajaran dan 

efektivitas program, data mahasiswa, dan evaluasi terhadap capaian belajar 

secara periodik. 

B. MEKANISME MANAJEMEN MUTU AKADEMIK 

Penjaminan mutu PJJ adalah segala upaya untuk meningkatkan kua lit as PJJ 

yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Universitas harus 

memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penjaminan mutu PJJ, 

antara lain: 

1. SK kebijakan mutu PJJ dengan lampiran manual penjaminan mutu PJJ, 

2. Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaran PJJ, 

3. Dokumen penyelenggaraan PJJ dan 

4. Instrumen monitoring kegiatan- kegiatan dalam penyelenggaraan PJJ. 

Manajemen mutu akademik untuk pelaksanaan PJJ terdiri dari 3 tahap 

berikut: 

 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan pembelajaran PJJ, dosen harus mengikuti 
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kriteria yang tercantum dalam standar mutu PJJ. 

 Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan PJJ dosen harus mengacu pada standar mutu 

dalam tahapan penyampaian materi dan interaksi, serta harus 

memperhatikan karakteristik pelaksanaan PJJ. 

 Evaluasi 

Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk penilaian atas berbagai 

komponen yang ada di dalam PJJ, seperti: 

- Materi ajar 

- Strategi penyampaian 

- Metoda interaksi 

- Penyimpanan data 

- Aliran data 

- Pengelolaan mahasiswa 

- Pengelolaan Learning Object Material (LOM) 

- Pendukung kegiatan interaksi 

 

Evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas 

penjaminan mutu PJJ. Adapun, kriteria evaluasi pelaksanaan 

disesuaikan dengan kriteria standar mutu PJJ yang telah dibuat oleh 

Universitas. Evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ menjadi kewajiban 

Program Studi, Fakultas, dan Universitas, agar proses pembelajaran 

dapat terlaksana secara berkualitas. Kriteria evaluasi terhadap 

pelaksana meliputi kompetensi, kinerja, kerjasama, ketersediaan 

peraturan/pedoman. Evaluasi terhadap materi oleh sejawat, menjadi 

salah satu indikator terhadap mutu pelaksana dan harus dievaluasi 

terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan terkini dan 

kesesuaiannya dengan tingkat pengetahuan mahasiswa. Pencatatan 

hasil evaluasi dilakukan melalui sistem informasi Akademik yang 

berlaku di Universitas Victory Sorong. 
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C. EVALUASI DIRI 

Evaluasi diri terhadap dosen dan mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan 

hasil yang ditunjukkan oleh mahasiswa atas pemahaman materi yang 

diberikan dalam PJJ. Pemantauan terhadap perencanaan, proses dan hasil 

dilakukan sampai mahasiswa dinyatakan lulus. Universitas melalui LPP 

senantiasa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PJJ dengan 

memperhatikan hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaannya. 

D. PERBAIKAN MUTU 

Perbaikan mutu PJJ dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan 

terhadap dosen dan mahasiswa serta pelaksanaan PJJ, melalui pemetaan 

kekurangan, keunggulan, peluang dan tantangan dalam implementasi PJJ. 

Dengan demikian, dapat diketahui hal-hal yang seharusnya diperbaiki, 

dipertahankan, dan ditingkatkan kualitasnya. 

 

E. EVALUASI INTERNAL 

Evaluasi internal dilakukan oleh LPP berdasar pada laporan hasil evaluasi diri 

yang dibuat oleh masing-masing program studi, fakultas, universitas. Laporan 

evaluasi diri disusun berdasarkan pada Format Evaluasi Internal PJJ 

Universitas Victory Sorong. 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada 

pelaksanaan PJJ, dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan rencana kerja PJJ 

pada periode berikutnya. Dengan demikian akan tercapai perbaikan 

berkelanjutan demi Universitas yang berkemajuan. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan peserta didik dapat 

mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi ini 

telah membawa implikasi pembelajaran secara lebih fleksibel yaitu 

pembelajaran model PJJ. Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi negeri 

maupun swasta sudah mengembangkan penyelenggaraan perkuliahan daring 

dengan berbagai modus ( blended learning, Ganda kombinasi, Ganda Paralel). 

Bahkan Kemenristek Dikti dalam beberapa forum memotivasi perguruan 

tinggi untuk segera menyelenggarakan perkuliahan daring secara bertahap. 

Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan dalam rangka 

memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel, UNVIC sebagai salah satu 

perguruan tinggi swasta telah merintis pembelajaran PJJ. Berdasarkan 

komitmen pengembangan PJJ dan dalam rangka meningkatkan serta menjaga 

mutu lulusan, UNVIC merasa perlu menerbitkan Buku Panduan 

Penyelenggaraan PJJ. Buku pedoman ini disusun berdasarkan UU No 12 tahun 

2012 tentang pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 . 

Disamping itu, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sivitas 

akademika UNVIC dalam menerapkan PJJ yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku serta kaidah-kaidah di bidang PJJ. Petunjuk pelaksanaan ini akan 

memberikan pengetahuan mengenai PJJ, ciri-cirinya, prinsip-prinsipnya, 

modus penyelenggaraannya dan penjaminan mutunya. Mengingat PJJ 

merupakan paradigma baru di lingkungan UNVIC, maka panduan ini akan 

mungkin mengalami revisi pada edisi selanjutnya. Masukan-masukan dari 

pihak-pihak yang menjalankan PJJ akan sangat dinantikan demi  

penyempurnaan buku pedoman ini, serta mutu akademik secara umum di 

UNVIC. 
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	Pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam konteks penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada jenjang Pendidikan Tinggi, yaitu:
	2. Lingkup Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh
	Pembelajaran Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada prodi yang telah terakreditasi minimal B dan hanya bisa diselenggarakan berdampingan dengan program studi reguler. PJJ diselenggarakan pada lingkup mata kuliah maupun program studi.
	a. Lingkup Program studi.
	Disebut PJJ lingkup program studi bila program studi telah menyelenggarakan PJJ 50% atau lebih dari mata kuliahnya.
	B. Karakteristik dan Modus Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
	1. Karakteristik PJJ
	Karakteristik PJJ ini antara lain adalah:
	a. Memanfaatkan teknologi elektronik, sehingga dapat memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik antara dosen dengan mahasiswa, atau antar mahasiswa.
	b. Memanfaatkan media komputer, seperti jaringan komputer (computer networks) atau media digital (digital media).
	c. Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri (self learning materials).
	d. Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer, gadget atau pada media lainnya sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya.
	e. Untuk mengetahui hasil kemajuan belajar, administrasi dosen serta untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber melalui pemanfaatan komputer dan gadget.
	E. Akses, Pemerataan, dan Kualitas
	Secara umum, prinsip penyelenggaraan PJJ meliputi akses, pemerataan, dan kualitas. Ketiga prinsip tersebut mendasari diselenggarakannya PJJ seperti yang dia- manahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku.
	1. Akses
	Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah men- jadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem PJJ. Peningkatan dan perluasan akses ini didasarkan pada tujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan secara masal kepada p...

	F. Prinsip Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh
	Penyelenggaraan PJJ didasarkan pada prinsip akses, pemerataan dan kualitas, seperti yang diamanahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku. Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama untu...
	1. Pemerataan
	Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, bagi siapa saja tanpa batasan kendala apapun. Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi d...
	2. Kualitas
	Standar kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem PJJ, untuk didistribusikan secara daring. Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional ...
	Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan program PJJ diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	G. Akuntabilitas Penyelenggaraan Sistem Elektronik
	Sesuai dengan pasal 15 UU ITE, penyelenggaraan sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman dan bertanggung jawab. Pasal 5 ayat (2) UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa sektor pendidikan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Berdasarkan ...
	1. Hak Cipta
	Pengembangan konten PJJ dilakukan dengan memperhatikan isu-isu terkait hak cipta. Hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomis terkait ciptaannya sendiri yang mencakup hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan ...
	a. Karya harus orisinil dan dihasilkan dengan tingkat keterampilan tertentu.
	b. Hak cipta tidak lahir dari pendaftaran. Hak cipta diperoleh secara otomatis setelah ciptaan sudah merupakan satu kesatuan yang nyata dan dapat diperbanyak.
	c. Konsep dan ide bebas untuk digunakan.

	BAB III
	MEKANISME PENYELENGGARAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH
	A. Alur Penyelenggaraan
	Alur penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh di FKIP UNVIC adalah sebagai berikut:
	1. Pembuatan akun mahasiswa dan dosen menjadi tugas dan tanggung jawab admin (Biro Akademik).
	2. Dosen membuat matriks RPS.
	3. Dosen mengupload materi ke dalam LMS dilakukan selambat-lambatnya satu hari sebelum perkuliahan dimulai.
	4. Dosen melakukan proses pembelajaran, termasuk feedback (penugasan dan penilaian) kepada mahasiswa.
	5. Penanggung jawab mata kuliah bersama dengan tim dosen melakukan rekapitulasi nilai.
	Gambar 1. Alur Penyelenggaraan PJJ
	B. Persyaratan Teknis dan Sarana
	Sarana PJJ yang dibutuhkan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan persyaratan sebagai berikut:
	1. Kesiapan sarana PJJ adalah sarana yang disiapkan langsung oleh pihak FKIP UNVIC.
	2. Wajib dilakukan management bandwidth untuk menjamin kecukupan dan aksebilitas pengguna e-Learning;
	3. Persyaratan teknis minimal yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:
	a. Video Conferencing Endpoint Unit (high or low endpoint). High endpoint misalnya polycom, tandberg, dan sejenisnya). Low endpoint dengan spesifikasi: Operating System, vicon Application Software, Core i3 /RAM:4GB/HDD:500GB, Full HD Webcam, Full Dupl...
	b. Video Conferencing Multipoint Conferencing Unit;
	c. LCD Projector;
	d. Genset dengan kapasitas sesuai kebutuhan;
	e.  UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan
	f. Bandwidth Internet Access minimal 2Mbps, perbandingan upload dan download 1:1.
	C. Mekanisme Penyelenggaraan PJJ
	1. Mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik terjadwal dalam semester berjalan;
	2. PJJ dilaksanakan kurang dari 50% dari semua mata kuliah.
	3. Masing-masing mata kuliah yang dilaksanakan berbasis PJJ pada rentang 35 – 50% dari total tatap muka;
	4. Proses pembelajaran PJJ pada satu mata kuliah dilakukan sesuai dengan jumlah tatap muka pada semester yang berjalan, perkuliahan online dilakukan minimal 6 kali dan maksimal 8 kali pertemuan;
	5. Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan bahan bacaan (media) dari web lainnya. Dosen dapat memberikan bahan tersebut melalui laman LMS SIKONTAK atau SIMONEV. Laman LMS SIKONTAK dan SIMONEV memuat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada ...
	a. Maksimal besaran media (dokumen, file, gambar, suara, video dll) yang dapat diupload adalah sebesar 10 MB untuk SIMONEV dan 50 MB untuk SIKONTAK;
	b. Dalam rangka sustainability memory server, maka dianjurkan untuk lebih mengutamakan metode embeded atau linkage media daripada upload langsung kedalam LMS SIKONTAK atau SIMONEV;
	c. Penggunaan media (dokumen, file, gambar, suara, video, dll.) dalam media ajar agar mencantumkan sumber asli media tersebut.
	D. Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi dan Kelulusan
	Pelaksanaan ujian dengan PJJ dapat dilakukan secara online atau tatap muka yang diselenggarakan di kampus. Penetapan nilai mutu dan nilai konversi mengikuti panduan akademik masing-masing.
	E. Sistem Administrasi Mahasiswa
	Mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, interaksi mahasiswa, nilai mahasiswa, untuk mata kuliah dengan proses belajar berbasis jarak jauh.
	Peta program PJJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Peta program memuat perencanaan PJJ yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah meliputi komponen sebagai berikut:
	1. Urutan pembelajaran, diawali dengan analisis kompetensi, perumusan pengalaman belajar, dan hubungan antara materi pembelajaran serta waktu pembelajaran (sesi);
	2. Penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk teks, gambar, video, audio, simulasi, presentasi elektronik, tautan, glossary dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam RPS (pada kolom metoda pembelajaran);
	3. Kegiatan interaksi agar tercipta keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar dengan materi pembelajaran, dosen/tutor, software, dan sesama mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi, teleconference, tatap muka, atau penggunaa...
	4. Evaluasi berupa pemberian tugas (tugas individu dan tugas kelompok) dan tes (formatif, kuis, dan sebagainya).
	Beberapa strategi dalam pelaksanaan pembelajaran e-Learning, antara lain:
	1. Tanya jawab: inisiasi dapat dilakukan baik oleh dosen atau mahasiswa.
	2. Forum diskusi: diskusi dapat berlangsung antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa.
	3. Kegiatan mahasiswa: dapat berupa Problem Based Learning (PBL), simulasi, teleconference dan sebagainya.
	4. Topik pemicu: berupa uji kemahiran yaitu tes tertulis yang dirancang untuk mengukur kemampuan dan pemahaman tentang materi yang diberikan, bisa berupa cerita, gambar atau video.
	5. Tes/kuis: dapat berupa tes online dengan memanfaatkan Quizziz atau Kahoot, games, latihan bertahap, dan masalah untuk dipecahkan.
	6. Informasi visual: berupa simulasi atau video untuk membantu pemahaman dan asimilasi mahasiswa.
	7. Student review/summary: merupakan tugas mahasiswa untuk membuat rangkuman, mencari contoh dan mendapatkan umpan balik dari dosen.
	BAB IV
	STANDAR MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH
	B. Standar Isi
	Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profe...
	1) Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
	2) Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
	3) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
	4) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
	5) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
	6) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
	7) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan  subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
	C. Standar Proses Pembelajaran
	Standar proses mempunyai beberapa komponen standar yang mencakup standar proses perecanaan pembelajaran, standar proses pelakasanaan pembelajaran, standar proses peningkatan suasana akademik, standar proses penilaian hasil belajar, dan standar proses ...
	1. Karakteristik Proses Pembelajaran
	Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
	 Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
	 Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
	 Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
	 Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung t...
	 Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
	 Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
	 Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
	2. Proses Perencanaan Pembelajaran
	Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri ata...
	 Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
	 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
	 Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
	 Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
	 Metode Pembelajaran;
	 Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
	 Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
	 Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
	 Daftar referensi yang digunakan.
	3. Proses Pelaksanaan Pembelajaran
	Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau is...
	 Belajar terbimbing
	Kegiatan ini mencakkup kegiatan pembelajaran tutorial baik secara synchronous atau asynchronous melalui tatapan muka maupun daring.
	 Belajar mandiri
	Kegiatan ini mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri, pengajar dalam hal ini berperan sebagai pemantik atau inisiator pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi.
	 Praktik lapangan
	Kegiatan ini melibatkan proses pengunaan berbagai fasilitas untuk praktik lapangan dan ada tutor /dosen/atau penyelia praktikum.
	 Praktikum
	Kegiatan ini mempunyai sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum.
	 Tutorial
	Kegiatan ini disiapkan disertai dengan sistem evaluasi dan sistem monitoring.
	 Diskusi kelompok
	Kegiatan ini melibatkan beberapa orang secara daring dan terdokumentasi.
	 Evaluasi
	Kegiatan ini dilakukan pada waktu yang ditentukan untuk melihat apakah tujuan pembelajara telah tercapai atau belum sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk proses pembelajaran.
	 Konseling daring tercatat
	Kegiatan ini memberikan bimbingan bagi mahasiswa untuk memecahkan permasalahan akademis, perkuliahan, dan personal.
	 Bimbingan tugas akhir
	Kegiatan ini dilaksanakan secara daring.
	4. Beban Belajar Mahasiswa
	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akad...
	Semester diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabi...
	a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
	b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
	D. Standar Proses Penilaian Pembelajaran
	E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Pengawasan proses pembelajaran PJJ dilaksanakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi mahasiswa secara daring dan/atau tatap muka, feedback dosen, tutor, serta monev institusi. Beberapa hal penting dalam standar ini antara lain:
	a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan  pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
	c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
	d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
	e. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud...
	 Perabot;
	 Peralatan pendidikan;
	 media pendidikan;
	 buku, buku elektronik, dan repositori;
	 sarana teknologi informasi dan komunikasi;
	 instrumentasi eksperimen;
	 sarana olahraga;
	 sarana berkesenian;
	 sarana fasilitas umum;
	 bahan habis pakai; dan
	 sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
	Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
	 lahan;
	 ruang kelas;
	 perpustakaan;
	 laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
	 tempat berolahraga;
	 ruang untuk berkesenian;
	 ruang unit kegiatan mahasiswa;
	 ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
	 ruang Dosen;
	 ruang tata usaha; dan
	 fasilitas umum.
	G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
	Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada ...
	d. Infrastruktur
	Pelaksanaan PJJ diselenggarakan dengan mengandalkan akses internet yang memadai. Oleh karena itu harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti koneksi jaringan yang bisa diakses, memadai dan aman; ketersediaan perangkat bagi pengguna yang aka...
	e. Sumber Daya Manusia
	Untuk menjamin kelancaran pembelajaran PJJ, maka diperlukan tambahan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat membantu dosen dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran PJJ dan membantu mahasiswa peserta program, serta tenaga teknisi yang kompe...
	f. Kontrak Layanan
	Dalam penyelenggaraan PJJ perlu adanya unit layanan PJJ yang mengatur setiap layanan yang disediakan (helpdesk, sistem informasi) ke dosen, mahasiswa dan USBJJ, sesuai dengan kemampuan penyelenggara.

	BAB V
	PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN JARAK JAUH
	A. Indikator Mutu Akademik
	Penjaminan mutu PJJ didasarkan pada indikator-indikator berikut:
	B. MEKANISME MANAJEMEN MUTU AKADEMIK
	Penjaminan mutu PJJ adalah segala upaya untuk meningkatkan kualitas PJJ yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Universitas harus memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penjaminan mutu PJJ, antara lain:
	1. SK kebijakan mutu PJJ dengan lampiran manual penjaminan mutu PJJ,
	 Pelaksanaan
	Pada tahap pelaksanaan PJJ dosen harus mengacu pada standar mutu dalam tahapan penyampaian materi dan interaksi, serta harus memperhatikan karakteristik pelaksanaan PJJ.
	 Evaluasi
	Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk penilaian atas berbagai komponen yang ada di dalam PJJ, seperti:
	- Materi ajar
	- Strategi penyampaian
	- Metoda interaksi
	- Penyimpanan data
	- Aliran data
	- Pengelolaan mahasiswa
	- Pengelolaan Learning Object Material (LOM)
	- Pendukung kegiatan interaksi
	Evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu PJJ. Adapun, kriteria evaluasi pelaksanaan disesuaikan dengan kriteria standar mutu PJJ yang telah dibuat oleh Universitas. Evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ menjadi kewajiban Pro...
	C. EVALUASI DIRI
	Evaluasi diri terhadap dosen dan mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan hasil yang ditunjukkan oleh mahasiswa atas pemahaman materi yang diberikan dalam PJJ. Pemantauan terhadap perencanaan, proses dan hasil dilakukan sampai mahasiswa dinyatakan lul...
	D. PERBAIKAN MUTU
	Perbaikan mutu PJJ dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan terhadap dosen dan mahasiswa serta pelaksanaan PJJ, melalui pemetaan kekurangan, keunggulan, peluang dan tantangan dalam implementasi PJJ. Dengan demikian, dapat diketahui hal...
	E. EVALUASI INTERNAL
	Evaluasi internal dilakukan oleh LPP berdasar pada laporan hasil evaluasi diri yang dibuat oleh masing-masing program studi, fakultas, universitas. Laporan evaluasi diri disusun berdasarkan pada Format Evaluasi Internal PJJ Universitas Victory Sorong.
	F. RENCANA TINDAK LANJUT
	Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada pelaksanaan PJJ, dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan rencana kerja PJJ pada periode berikutnya. Dengan demikian akan tercapai perbaikan berkelanjutan demi Universitas yang berke...
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