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1. Visi dan Misi PT Visi: 

Lembaga pendidikan tinggi yang dinamis, inovatif dan berbasis IPTEK 

terkini dalam menghasilkan tenaga pelatih, wasit, juri dan manajer 

olahraga yang berdaya saing tinggi, unggul dan profesional. 

Misi: 

1. Menyelenggarakan Pendidikan Diploma III Program Studi Ilmu 

Kepelatihan yang didukung tenaga pengajar yang berkualitas dan 

berbasis IPTEK terkini dan ditunjang dengan sarana prasarana 

yang disesuaikan dengan IPTEK keolahragaan. 

2. Menjalin kerjasama untuk membangun dan mengokohkan jejaring 

dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait pada tingkat nasional, 

regional dan internasional untuk mendukung dan meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar Akademi Olahraga Prestasi 

Nasional (AKORNAS). 

3. Mengembangkan ilmu pengatahuan secara inovatif dan dinamis 

melalui riset, publikasi dan kerjasama keilmuan baik dalam 

maupun luar negeri. 

4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keilmuan 

dan profesi yang relevan. 

 

2. Rasional Standar 

Proses 

Pembelajaran 

      

 

 

 

Rasional Eksternal: 

 Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi  Republik Indonesia No.44 tahun 2015 tentang 

Standar Pendidikan Tinggi pasal 10 ayat 1 dan 2 standar proses 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan yang mencakup: a. karakteristik proses 

pembelajaran;  b. perencanaan proses pembelajaran;  c. 

pelaksanaan proses pembelajaran; dan  d. beban belajar mahasiswa.   

 Rasional Internal:  

 Sebagai sasaran dalam pencapaian proses pembelajaran di 
Akademi Olahraga Prestasi Nasional untuk mencapai mutu standar 

proses pembelajaran Akadademi Olahraga Prestasi Nasional dalam 

mewudkan visi Akademi Olahraga Prestasi Nasional. 

3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar Proses 

Pembelajaran 

 

 

1. Penetapan: 

Perumusan 

a. Wakil Direktur I. 

b. Ketua Program Studi. 

c. Ketua Unit Satuan Penjaminan Mutu Internal. 

Persetujuan: 

a. Ketua senat. 
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Penetapan: 

a. Ketua Yayasan. 

2. Pelaksanaan:  

a. Ketua Program Studi. 

b. Kepala Biri Akademik. 

c. Dosen. 

d. Mahasiswa. 

3. Evaluasi Pelaksanaan  

Monitoring dan Evaluasi Diri 

a. Wakil Direktur I. 

Audit Internal: 

a. Tim audit internal yang dibentuk Ketua Unit Satuan Penjaminan 

Mutu Internal. 

4. Pengendalian Pelaksanaan . 

a. Wakil Direktur I. 

5. Peningkatan Standard (SPMI). 

b. Ketua Unit Satuan Penjaminan Mutu Internal. 

4. Definisi Istilah Ilmu Pengetahuan Olahraga adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan 

menggunakan dan dilandasi metode ilmiah yang rasional dan sistemik 

yang bersifat kualitatif, kuantitatif, dan eksploratif untuk menjelaskan 

pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan di bidang 

keolahragaan.  

Teknologi Olahraga adalah cara atau metode serta proses atau 

produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan 

kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu dan prestasi 

olahraga.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program 

yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai 

sebuah dokumen, kurikulum berupa rincian matakuliah, silabus, 

rancangan pembelajaran semester, sistem evaluasi keberhasilan, 

sedangkan kurikulum sebagai sebuah pelaksanan program adalah 

bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan.  

Capaian pembelajaran (learning outcomes) adalah suatu ungkapan 

tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang 

diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta 

didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. 
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Interaktif  yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  

Holistik yaitu pelaksanaan proses pembelajaran mendorong 

terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan 

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.  

Integratif yaitu 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 yaitu 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 yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.   

Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan 

program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin.   

Efektif  yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil 

guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar 

dalam kurun waktu yang optimum.   

Kolaboratif  yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Berpusat pada mahasiswa sebagaimana 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.   

Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 

paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester 

dan ujian akhir semester. 
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5. Pernyataan Isi   

Standar Proses 

Pembelajaran 

 

 

1. Direktur, Wakil Direktur I dan Ketua Satuan Penjaminan Mutu 

Internal menjamin tersedianya standar proses pembelajaran di 

Akademi Olahraga Prestasi Nasional.   

2. Ketua Program Studi memastikan dosen  melaksanakan proses 

pembelajaran di AKORNAS dengan karakteristik yaitu interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.   

3. Ketua Program Studi memastikan dosen menyusun perencanaan 

proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam 

rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan 

dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi dalam program studi. 

4. Ketua Program Studi memastikan Rencana pembelajaran semester 

(RPS) yang disusun dosen paling sedikit memuat:   

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, 

nama dosen pengampu;  

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata 

kuliah;  

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai;   

e. Metode pembelajaran;  

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran;   

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester;   

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan   

i. Daftar referensi yang digunakan. 

5. Wakil Direktur I memastikan Ketua Program Studi meninjau 

secara berkala dan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.   

6. Ketua Program Studi memastikan Proses pembelajaran yang 

terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar 

nasional penelitian dan yang terkait dengan pengabdian kepada 

masyarakat mengacu pada standar nasional pengabdian kepada 

masyarakat. 

7. Ketua Program Studi memastikan dosen melaksanakan 

pembelajaran pada kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis 
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dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban 

belajar yang terukur serta dengan metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam 

rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.   

8. Ketua Program Studi memastikan dosen menggunakan metode 

pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran 

mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode 

pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau setiap mata kuliah 

dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 

pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.   

9. Ketua Program Studi memastikan bentuk pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat berupa: a. kuliah;  b. responsi dan tutorial;  c. 

seminar; dan  d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau 

praktik lapangan.  

10. Ketua Program Studi menyusun beban belajar mahasiswa 

dinyatakan dalam besaran sks.  

11. Ketua Program Studi memastikan dosen melaksanakan 

pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) 

minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 

pada setiap semester.  
12. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi memastikan Kepala 

Biro Akademik menyusun kalender akademik pada satu tahun 

akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan menyediakan Semester 

Pendek (SP) yang dilakukan 8 minggu dengan 16 kali pertemuan 

dan beban sks maksimum 9 sks per mahasiswa serta 

pelaksanaannya dikelola akademik. 

13. Wakil Direktur I, Ketua Program Studi dan Kepala Biro Akademik 

memastikan mahasiswa wajib menyelesaikan perkuliahan dalam 

masa studi dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 110 (seratus 

sepuluh) sks dan paling lama 5 tahun. 

14. Ketua Program Studi memastikan dosen menjalankan proses 

pembelajaran dalam satuan sks, meliputi kuliah, responsi, atau 

tutorial, ketentuan 1 sks terdiri atas:  

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester; 

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester; dan  
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c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

15. Ketua Program Studi memastikan dosen menjalankan proses 

pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, 

ketentuan 1 sks terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) 

menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh 

puluh) menit per minggu per semester.  

16. Ketua Program Studi memastikan perhitungan beban belajar dalam 

sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 

17. Ketua Program Studi memastikan dosen dapat menjalankan proses 

pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain 

yang sejenis dengan ketentuan 1 (sks) dengan 170 (seratus tujuh 

puluh) menit per minggu per semester. 

18. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi memastikan Kepala 

Biro Akademik menyusun jadwal perkuliahan paling lambat 2 

minggu sebelum perkuliahan dimulai dan telah dibicarakan dalam 

rapat Prodi.   

19. Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi memastikan Kepala 

Biro Akademik membuat surat keputusan mengajar 2 minggu 

sebelum perkuliahan dimulai dan ditanda-tangani oleh Direktur. 

20. Ketua Program Studi memastikan dosen melaksanakan 

pembimbing akademik (PA) akademik minimal 2 kali pada setiap 
semester. 

6. Indikator 

Ketercapaian 

Standar Proses 

Pembelajaran 

1. Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran pada akhir 

Desember 2019. 

2. Seluruh dosen  tetap AKORNAS dapat melaksanakan proses 

pembelajaran di AKORNAS dengan karakteristik interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.   

3. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester yang disusun dosen 

setiap mata kuliah yang dikembangkan secara mandiri maupun 

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi dalam program studi.  

4. Rencana Pembelajaran Semester yang disusun dosen  memuat:   

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, 

nama dosen pengampu;  

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata 

kuliah;  

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  
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d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai;   

e. Metode pembelajaran;  

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran;   

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester;   

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan   

i. Daftar referensi yang digunakan. 

5.  Ketua Program Studi meninjau secara berkala dan menyesuaikan 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 kali setiap tahun 

akademik. 

6. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL penyusunan laporan PKL dan 

tugas akhir mahasiswa mengacu pada standar nasional penelitian 

dan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu 

pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 

7. Seluruh dosen tetap AKORNAS melaksanakan pembelajaran pada 

kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur 

melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang 

terukur serta dengan metode pembelajaran yang efektif sesuai 

dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan 

tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.   

8. Seluruh dosen tetap AKORNAS dalam pelaksanaan pembelajaran 

dapat menggunakan metode yang dapat dipilih untuk pelaksanaan 

pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, 

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, 

atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau setiap 

mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa 

metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk 

pembelajaran.   

9. Seluruh dosen tetap AKORNAS dapat melaksanakan bentuk 

pembelajaran berupa: a. kuliah;  b. responsi dan tutorial;  c. 

seminar; dan  d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau 

praktik lapangan.  

10. Tersedianya dokumen kurikulum program studi menjelaskan 

beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.  
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11. Tersedianya form kehadiran dosen dan mahasiswa agar dosen 

melaksanakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam 

belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester pada setiap semester oleh Kepala Biro Akademik, 

12. Tersusunnya kalender akademik oleh Kepala Biro Akademik pada 

satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester setiap awal tahun 

dan tersedianya jadwal sesmester pendek oleh Kepala Biro 

Akademik di dalam kalender akademik. 

13. Tersusunnya pedoman akademik oleh Kepala Biro Akademik pada 

setiap angkatan mahasiswa sebelum mulai perkuliahan mahasiswa 

baru. 

14. Pelaksanaan pembelajaran oleh dosen dapat berbentuk kuliah, 

responsi, atau tutorial pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam pernyataan standar. 

15. Dosen menjalankan pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain 

yang sejenis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam pernyataan standar. 

16. Ketua Program Studi dapat menyusun sistem blok, modul, atau 

bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi 

capaian pembelajaran. 

17. Dosen dapat menjalankan proses pembelajaran berupa praktikum, 

praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis dengan ketentuan 

tercantum dalam pernyataan standar. 
18. Tersusunnya jadwal perkuliahan oleh Kepala Biro Akademik 

paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan telah 

dibicarakan dalam rapat Prodi.   

19. Tersusunnya SK beban kerja dosen tiap semester oleh Kepala Biro 

Akademik 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan 

ditandatangani oleh Direktur. 

20. Tersusunnya SK pembimbing akademik (PA) dan jawal bimbingan 

akademik minimal 2 kali pada setiap semester. 

7. Strategi 

Pelaksanaan 

Standar Proses 

Pembelajaran 

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak  yang 

berkepentingan. 

2. Menyediakan  sarana atau fasilitas termasuk  pedoman,  SOP dan 

formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai  standar. 

3. Memonitor  implementasi  standar secara konsisten  dan sistematis. 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan 

Standar Proses 

Pembelajaran 

 

1. Kebijakan Standar. 

2. Manual Standar. 

3. Pedoman Akademik. 

4. Pedoman Kurikulum. 

5. Kalender Akademik. 
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6. Jadwal Kuliah Semester. 

7. SK Beban Kerja Dosen Semester. 

8. SK Pembimbing Akademik. 

9. SOP penyusunan, penetapan hingga sosialisasi standar isi 

pembelajaran. 

10. Formulir-formulir terkait pelaksanaan SOP penyusunan, penetapan 

hingga sosialisasi standar isi pembelajaran. 
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