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Penjaminan Mutu Universitas Jabal Ghafur telah selesai Menyusun 

Standar Mutu Universitas Jabal Ghafur Sigli Tahun 2020. Standar 

mutu ini adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem suatu unit atau 

satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta 

manfaat yang harus dipenuhi oleh setiap Program Studi di Lingkungan 

Universitas Jabal Ghafur. 

Dengan adanya dokumen standar mutu ini diharapkan setiap 

Prodi semakin terarah dalam melaksanakan semua kegiatan 

akademik sehingga mutu prodi khususnya dan fakultas pada 

umumnya akan semakin baik dalam upaya mewujudkan Visi 

Universitas Jabal Ghafur. 

Terimakasih kepada Kepala Penjaminan Mutu Universitas Jabal 

Ghafur dan Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur, 

demikian pula terimakasih kepada semua pihak yang telah terlihat 

dan mendukung sehingga Standar Mutu Universitas Jabal Ghafur ini 

dapat tersusun. Semoga amal baiknya mendapat balasan yang 

setimpal dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal `Alamin 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  
Menjadi Universitas Riset untuk 
menghasilkan lulusan yang unggul 
berlandaskan Iman dan Taqwa di tingkat 
nasional, maupun regional pada tahun 
2030. 
 
Misi 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 
Tujuan 
(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 
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bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Kompetensi Lulusan 

Lulusan merupakan capaian akhir dari 
suatu program studi setelah menyelesaikan 
program akademik suatu jenjang 
pendidikan.  Berdasarkan Permenristek 
no.44 tahun 2015, standar kompetensi 
lulusan merupakan kriteria minimal tentang 
kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan 
ketrampilan yang dinyatakan dalam 
rumusan capaian pembelajaran lulusan. 
Standar kompetensi lulusan pada jenjang 
pendidikan tinggi bertujuan untuk 
mempersiapkan peserta didik menjadi 
anggota masyarakat yang berakhlak mulia, 
memiliki pengetahuan, ketrampilan, 
kemandirian dan sikap untuk menemukan, 
mengembangkan, serta menerapkan ilmu, 
teknologi dan seni yang bermanfaat bagi 
kemanusiaan. Dalam rangka pencapaian 
visi, misi dan tujuan Universitas Jabal 
Ghafur, maka perlu ditetapkan standar 
kompetensi lulusan sebagai acuan standar 
isi pembelajaran, standar proses 
pembelajaran, standar peniliaian 
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pembelajaran, standar dosen dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan 
prasarana pembelajaran, standar 
pengelolaan pembelajaran, dan standar 
pembiayaan pembelajaran sehingga 
menghasilkan lulusan yang dapat diserap 
dalam dunia kerja dan kepuasan pengguna. 
 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar kompetensi 
lulusan 

 

1. Wakil Rektor Bidang Akademik 
2. Wakil Dekan Bidang Akademik 
3. Ketua Program Studi 
4. Tim Penyusunan Kurikulum 
5. TPMA 
6. Dosen 
7. TenagaKependidikan 

8. Pengguna lulusan 

 

4. Definisi Istilah 1. Studi pelacakan adalah studi untuk 
mendapatkan data yang diperlukan dari 
pemangku kpentingan internal dan/atau 
eksternal sebagai bahan acuan untuk 
menentukan draf standar. 

2. Uji Publik  adalah proses pengujian atau 
sosialisasi kepada pemangku 
kepentinngan internal dan/atau 
eksternal dari draf standar sebelum 
ditetapkan sebagai standar. 

3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan 
cerdas, penuh tanggung jawab yang 
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 
dianggap mampu oleh masyarakat dalam 
melaksanakan tugas-tugas di budang 
pekerjaan tertentu 

4. Sikap merupakan perilaku benar dan 
berbudaya sebagai hasil dari internalisasi 
dan aktualisasi nilai dan norma yang 
tercermin dalam kehidupan spiritual dan 
social melalui proses pembelajran, 
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 
dan/atau pengabdian kepada masyarakat 
yang terkait pembelajaran 

5. Pengalaan 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. 

6. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, 



 

5 

 

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. 

7. 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 terkait pembelajaran, mencakup:  
a. 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.  

b. Keterampilan khusus sebagai 
kemampuan kerja khusus yang wajib 
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai 
dengan bidang keilmuan program 
studi. 

5. Pernyataan Isi Standar 
Kompetensi Lulusan 

1. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor 
bidang akademik harus menetapkan buku 
panduan akademik dan melakukan 
peninjauan ulang 1 kali setiap tahun. 

2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan harus 
menetapkan panduan peningkatan 
kompetensi mahasiswa dengan kegiatan 
terprogram pada setiap unit yang dikelola 
oleh Universitas, fakultas dan Program 
Studi dan melakukan peninjauan minimal 
1 kali setiap tahun 

3. Wakil Rektor bidang akademik harus 
menyediakan profil lulusan untuk semua 
program studi di lingkungan Universitas 
Jabal Ghafur yang didokumentasikan dan 
disosialisasikan dalam bentuk hard copy 
maupun website Unigha serta melakukan 
peninjauan minimal 1 kali setiap tahun 

4. Dekan melakukan evaluasi dan 
pemutakhiran kurikulum dengan 
melibatkan pemangku kepentingan 
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internal dan eksternal dan direview oleh 
pakar bidang ilmu program studi, 
industri, asosiasi, serta sesuai dengan 
perkembangan ipteks dan kebutuhan 
pengguna minimal 1 kali dalam 4 tahun 

5. Wakil Dekan bidang akademik dan Kepala 
Biro Administrasi Akademik harus 
memastikan bahwa rumusan sikap dan 
ketrampilan umum peserta didik untuk 
masing-masing jenjang pendidikan 
mengacu kepada lampiran Permendikbud 
No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi dan 
melakukan peninjauan minimal 1 kali 
dalam 4 tahun 

6. Wakil Dekan bidang akademik dan Kepala 
Biro Administrasi akademik harus 
memastikan bahwa rumusan capaian 
pembelajaran lulusan mengacu kepada 
capaian pembelajaran lulusan KKNI dan 
memiliki kesetaraan dengan jenjang 
kualifikasi pada KKNI, dan melakukan 
peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun 

7. Wakil Dekan bidang akademik harus 
melakukan evaluasi akademik pada unit 
kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir 
semester 

8. Kepala Biro Kemahasiswaan harus 
melakukan evaluasi semua kegiatan 
kemahasiswaan dalam bentuk laporan 
pada unit kerja setiap semester 

9. Ketua Program Studi harus melakukan 
evaluasi akademik dan kegiatan 
mahasiswa dalam bentuk laporan pada 
unit kerja setiap semester 

10. Ketua Program Studi harus 
merumuskan capaian pembelajaran 
diturunkan dari profil lulusan, mengacu 
pada hasil kesepakatan dengan asosiasi 
penyelenggara program studi sejenis dan 
organisasi profesi dan memenuhi level 
KKNI serta dimutakhirkan secara berkala 
minimal 1 kali dalam 4 tahun 

11. Ketua Program Studi harus menyusun 
struktur kurikulum yang memuat 
keterkaitan antara matakuliah dengan 
capaian pembelajaran lulusan yang 
digambarkan dalam peta kurikulum yang 



 

7 

 

jelas, capaian pembelajaran lulusan 
dipenuhi oleh seluruh capaian 
pembelajaran mata kuliah serta tidak ada 
capaian pembelajaran mata kuliah yang 
tidak mendukung capaian pembelajaran 
lulusan, dan dilakukan evaluasi secara 
berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun 

12. Semua dosen harus memberikan 
bimbingan dan arahan terkait pentingnya 
mahasiswa memiliki kompetensi lulusan 
sebagai persiapan memasuki dunia kerja 
pada setiap proses bimbingan akademik 

13. Rektor/Dekan /Ketua Program Studi 
harus melakukan kegiatan pemantauan 
mutu lulusan minimal 1 kali per tahun 
dengan melibatkan LPM, JMF dan TPMA 

14. Wakil Dekan bidang Akademik harus 
melakukan kegiatan monitoring 
kemampuan lulusan sebagai kemampuan 
tambahan dari kegiatan esktra kurikuler 
minimal 1 kali setiap 

15. Ketua LPM harus melakukan proses 
monev terkait dengan kompetensi lulusan 
dari setiap program studi melalui proses 
audit internal mutu akademik setiap 
tahun 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Kompetensi 
Lulusan 

1. Rektor menetapkan Standar Kompetensi 
Lulusan 

2. Rektor menunjuk Ketua LPM Universitas 
Jabal Ghafur untuk melakukan sosialisasi 
Standar Kompetensi Lulusan 

3. Dekan harus memastikan dokumen 
kompetensi lulusan tersedia dan perlu 
melakukan pemantauan capaian 
akademik dan kegiatan yang mendukung 
kompetensi lulusan setiap berakhirnya 
tahun akademik 

4. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) dan Tim 
Pengendali Mutu Akademik (TPMA) harus 
melakukan pemantauan pelaksanaan 
mutu akademik dan muatan kegiatan 
yang mendukung kompetensi lulusan 

5. Ketua Program Studi melakukan 
pemantauan secara rutin pelaksanaan 
kegiatan akademik dan prestasi 
mahasiswa dan melakukan sosialisasi 
dalam rapat rutin Program Studi kepada 
dosen 
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6. Ketua Program Studi melakukan evaluasi 
capaian pembelajaran setiap semester 

7. Dosen Penasehat Akademik (PA) 
melakukan dokumentasi kegiatan dan 
prestasi mahasiswa bimbingannya 

7. Indikator Ketercapaian 
Standar Kompetensi 
Lulusan 

1. Profil Lulusan 

 Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan 
penelaahan Profil Luusan Unigha pada 
semua program studi 

 Tersedianya buku panduan akademik 

 Tersedianya panduan peningkatan 
kompetensi mahasiswa 

 Tersedianya dokumen profil lulusan 
Unigha pada semua program studi 

 Tersosialisainya profil lulusan Unigha 
pada semua program studi 

 Terpenuhinya profil lulusan Unigha 
pada semua program studi 

 Terlaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi profil lulusan Unigha pada 
semua program studi 

2. Sikap Lulusan 

 Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan 
penelaahan sikap lulusan Unigha pada 
semua program studi 

 Tersedianya dokumen sikap lulusan 
Unigha pada semua program studi 

 Tersosialisasikan profil lulusan Unigha 
pada semua program studi 

 Terpenuhinya sikap lulusan Unigha 
pada semua program studi 

 ‘Terlaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi sikap lulusan Unigha pada 
semua program studi 

3. Penguasaan pengetahuan lulusan 

 Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan 
penelaahan penguasaan pengetahuan 
lulusan Unigha pada semua program 
studi 

 Tersedianya dokumen penguasaan 
pengetahuan lulusan Unigha pada 
semua program studi 

 Terpenuhinya penguasaan pengetahuan 
lulusan Unigha pada semua program 
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studi 

 ‘Terlaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi penguasaan pengetahuan 
lulusan Unigha pada semua program 
studi 

4. Penguasaan ketrampilan lulusan 

 Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan 
penelaahan penguasaan ketrampilan 
lulusan Unigha pada semua program 
studi 

 Tersedianya dokumen penguasaan 
ketrampilan lulusan Unigha pada 
semua program studi 

 Terpenuhinya penguasaan ketrampilan 
lulusan Unigha pada semua program 
studi 

 ‘Terlaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi penguasaan ketrampilan 
lulusan Unigha pada semua program 
studi 

5. Rumusan capaian pembelajaran 

 Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan 
penelaahan capaian pembelajaran 

 Tersedianya dokumen rumusan capaian 
pembelajaran untuk setiap mata kuliah 

 Terlaksananya rumusan capaian 
pembelajaran pada setiap mata kuliah 

 ‘Terlaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi rumusan capaian pembelajaran 
setiap mata kuliah 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Kompetensi Lulusan 

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 
2. Dokumen KKNI 
3. Dokumen Kurikulum 
4. Dokumen RPS 
5. Dokumen Panduan Akademik 
6. SOP Fakultas/Program Studi 
7. SOP Tracer Study 

8. Formulir/instrument Penilaian 
Kompetensi Lulusan 

9. Formulir/instrument Tracer Study 
Alumni 

10. Formulir/instrument Tracer Study 
Pengguna Lulusan 

11. Formulir/instrument Tracer Study Mitra 
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1. Visi , Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal Ghafur  

Visi  
Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030”. 

 
Misi 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan 

dunia usaha; 

 
Tujuan 
(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian 

pada masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul 

dan berkualitas, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  
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transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

bidang pengabdian  masyarakat 

sebagai wujud kepedulian 

almamater terhadap lingkungan 

sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha dan 

industri serta masyarakat sebagai 

wujud kinerja PT; 

 

2. Rasional Standar Isi 
Pembelajaran 

1. Keberhasilan Perguruan Tinggi 
menghasilkan lulusan yang 
berkualitas dan berdaya saing tinggi 
sangat ditentukan oleh isi 
pembelajaran yang diterapkan dalam 
proses pembelajaran. 

2. Terjaminnya keluasan dan kedalaman 
materi pembelajaran yang sesuai 
dengan jenjang KKNI pada setiap 
program studi 

3. Sebagai pedoman bagi dosen, 
mahasiswa, pengguna lulusan, dan 
pemangku kepentinggan lainya dalam 
mengendalikan mutu isi pembelajaran 

4. Sebagai pedoman bagi dosen dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam 
menentukan kompetensi lulusan  
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3. Pihak yang bertanggung 
jawab untuk mencapai  
isi standar  isi 
pembelajaran 

1. Wakil Rektor  Bidang Akademik 
2. Wakil Dekan Bidang  
3. Ketua Program Studi 
4. Tim Penyusunan Kurikulum 
5. TPMA 
6. Dosen 

 

4. Definisi Istilah 1. Standar isi pembelajaran adalah 
kriteria minimal tingkat kedalaman 
dan keluasan materi pembelajaran 
yang sesuai dengan jenjang program 
pendidikan di perguruan tinggi.  

2. Isi Pembelajaran merupakan materi 
pembelajaran yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran dan 
mengacu pada capaian pembelajaran 
mahasiswa yang telah ditentukan 
sesuai dengan jenis jenjang program 
pendidikan tinggi. 

3. Pembelajaran merupakan proses 
interaksi yang melibatkan mahasiswa, 
dosen dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar. 

4. Keluasan materi merupakan jumlah 
dan jenis kajian, atau cabang ilmu 
ataupun pokok bahasan yang 
dibutuhkan untuk mencapai capaian 
pembelajaran yang telah ditetapkan.  

5. Tingkat kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran adalah isi 
pembelajaran sesuai dengan masing-
masing jenjang pendidikan  KKNI 

6. Program Studi adalah kesatuan 
kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki 
kurikulum dan metode pembelajaran 
tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan profesi, dan 
pendidikan vokasi.  

7. Kurikulum adalah seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai 
capaian pembelajaran lulusan, bahan 
kajian, proses, dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan program studi.  

8. Satuan Kredit Semester, yang 
selanjutnya disingkat sks adalah 
takaran waktu kegiatan belajar yang 
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di bebankan pada mahasiswa per 
minggu per semester dalam proses 
pembelajaran melalui berbagai bentuk 
pembelajaran atau besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha 
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
kurikuler di suatu program studi. 

9. Dosen adalah pendidik profesional 
dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, 
mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat 

5. Pernyataan Isi Standar 
Isi Pembelajaran 

1. Rektor Universitas Jabal Ghafur 
menetapkan standar isi pembelajaran 
di setiap jenjang program pendidikan 
dengan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran 
berdasarkan kriteria lulusan dan 
mengacu pada capaian pembelajaran 
lulusan dari KKNI. 

2. Wakil Rektor Bidang Akademik harus 
melakukan sosialisasi dokumen 
standar isi pembelajaran ke seluruh 
fakultas dan program studi minimal 1 
kali per tahun.  

3. Ketua Program Studi harus 
melakukan sosialisasi dokumen 
standar isi pembelajaran ke seluruh 
dosen minimal 1 kali per tahun.  

4. Ketua program studi wajib 
merumuskan kedalaman isi 
pembelajaran sesuai dengan jenjang 
program pendidikannya, isi 
pembelajaran dirumuskan 
berdasarkan kriteria minimal tingkat 
kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran yang mengacu pada 
capaian pembelajaran lulusan dari 
KKNI dan dilakukan peninjauan 
minimal 1 kali per tahun 

5. Wakil dekan harus melakukan review 
isi pembelajaran yang telah 
dirumuskan untuk selanjutnya 
ditetapkan oleh ketua program studi. 

6. Ketua Program Studi bersama Wakil 
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Dekan menetapkan capaian 
pembelajaran yang memasukkan visi 
dan misi program studi serta 
menetapkan indikator tingkat capaian 
pembelajaran yang sesuai dengan 
KKNI. 

7. Ketua Program Studi, Wakil Dekan, 
dan TPMA saling bekerjasama 
melakukan evaluasi isi pembelajaran 
dan capaian pembelajaran minimal 1 
kali dalam 2 tahun.  

8. Ketua Program Studi harus 
menetapkan keluasan materi 
pembelajaran dengan merujuk 
capaian pembelajaran yang telah 
ditetapkan.  

9. Ketua Program Studi harus 
menetapkan kedalaman dari materi 
yang akan disampaikan dengan 
mengacu pada pasal 9 Permendikbud 
No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 

10. Ketua Program Studi, Wakil 
Dekan, dan TPMA saling bekerjasama 
melakukan evaluasi keluasan dan 
kedalaman materi pembelajaran 
minimal 1 kali dalam 2 tahun.  

11. Ketua Program Studi yang 
memiliki jenjang pendidikan 
berkelanjutan harus mendesain 
desain kurikulum secara 
berkesinambungan dan integratif dari 
jenjang ke jenjang dengan melibatkan 
stakeholders, dan dilakukan 
peninjauan minimal 1 kali dalam 4 
tahun.  

12. Ketua Program Studi harus 
menetapkan mata kuliah secara 
terstruktur berdasarkan capaian 
pembelajaran dan kajian/materi yang 
diperlukan serta berorientasi kepada 
pencapaian kualifikasi yang sesuai, 
dan dilakukan peninjauan setiap 
tahun.  

13. Dosen harus menyusun isi materi 
pembelajaran sesuai dengan RPS, 
memiliki kedalaman dan keluasan 
yang relevan untuk mencapai capaian 
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pembelajaran lulusan dan dilakukan 
peninjauan setiap awal semester 

14. Ketua Program Studi harus 
menetapkan instrumen dan 
kelengkapan mekanisme kontrol yang 
ditinjau minimal 1 kali per tahun agar 
kegiatan pembelajaran berjalan sesuai 
dengan Standar Isi Pembelajaran yang 
telah ditetapkan. 

15. Koordinator Program Studi harus 
melaksanakan proses pengendalian isi 
pembelajaran minimal 1 kali per 
tahun dengan cara memeriksa dan 
mempelajari catatan hasil evaluasi 
yang telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya. 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Isi 
Pembelajaran 

1. Rektor menetapkan Standar Isi 
Pembelajaran.  

2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) untuk 
melaksanakan sosialisasi Standar isi 
Pembelajaran di setiap prodi di 
lingkungan Universitas Jabal Ghafur. 

3. Tim Penjaminan Mutu (LPM/ JMF/ 
TPMA) melatih Dosen bagaimana cara 
menentukan standar isi pembelajaran 
tingkat kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran berdasarkan 
kriteria lulusan yang mengacu pada 
capaian pembelajaran lulusan dari 
KKNI.  

4. Tim Penjaminan Mutu (LPM/ JMF/ 
TPMA) melaksanakan monev/ audit 
secara berkala standar isi 
pembelajaran tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran 
berdasarkan kriteria lulusan yang 
mengacu pada capaian pembelajaran 
lulusan dari KKNI. 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Isi Pembelajaran 

1. Tersedianya dokumen standar isi 
pembelajaran disetiap program studi ( 
D-III dan S-1) yang ada di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur dengan 
tingkat kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran berdasarkan 
kriteria lulusan yang mengacu pada 
capaian pembelajaran dari KKNI 

2. Terlaksananya sosialisasi dokumen 
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standar pembelajaran disetiap 
program studi (D-III dan S-1) yang ada 
di lingkungan Universitas Jabal 
Ghafur. 

3. Tersusunnya instrument dan 
kelengkapan mekanisme kontrol agar 
kegiatan pembelajaran berjalan sesuai 
dengan isi dokumen standar Isi 
Pembelajaran yang telah ditetapkan. 

4. Terlaksananya evaluasi tingkat 
kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran bersifat kumulatif dan 
integratif dan dituangkan dalam 
bahan kajian yang distrukturkan 
dalam bentuk mata kuliah minimal 
satu tahun sekali. 

5. Terlaksananya proses pengendalian 
dengan caara memeriksa dan pelajari 
catatan hasil evaluasi yang dilakukan 
pada tahap sebelumnya, dan 
mempelajari alas an atau penyebab 
terjadinya penyimpangan dari isi 
Standar Isi Pembelajaran sehingga isi 
Standar Isi Pembelajaran tidak 
tercapai. 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar Isi 
Pembelajaran 

1. Panduan Akademik Universitas 
2. Panduan Akademik Fakultas 
3. Dokumen Standar Kompetensi 

Lulusan 
4. Dokumen KKNI 
5. Dokumen Kurikulum 
6. Dokumen RPS 
7. Buku Panduan Penyusunan 

Kurikulum Universitas Jabal Ghafur 
Tahun 2020 

9. Referensi 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia. 

2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi. 
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1. Visi Dan Misi 
Universitas Jabal 
Ghafur  

Visi  
Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

 
Misi 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan 

dunia usaha; 

 
Tujuan 
(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan 

mutu akademik, riset dan 

pengabdian pada masyarakat, 

sehingga mampu menghasilkan 

lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  
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yang  transparan  dan  akuntabel,  

serta  kinerja  LPM  untuk 

menghasilkan kualitas PT yang 

lebih baik yang bermuara kepada 

meningkatnya kepercayaan 

masyarakat dan stakeholders 

lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

bidang pengabdian  masyarakat 

sebagai wujud kepedulian 

almamater terhadap lingkungan 

sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha 

dan industri serta masyarakat 

sebagai wujud kinerja PT; 

 

4. Rasional Standar 
Proses Pembelajaran 

1. Proses Pembelajaran merupakan 
bagian terpenting dalam 
memperoleh capaian pembelajaran  

2. Terjaminnya pelaksanaan proses 
pembelajaran secara transparan, 
akuntabel, adil, objektif, dan 
mendidik 

3. Proses pembelajaran merupakan 
dasar untuk meningkatkan cara 
belajar, serta meraih capaian 
pembelajaran mahasiswa.   

4. Sebagai pedoman bagi dosen, 
mahasiswa, pengguna lulusan, dan 
pemangku kepentinggan lainya 
dalam mengendalikan mutu proses 
pembelajaran 
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5. Pihak yang bertanggung 
jawab untuk mencapai  
isi standar  Proses 
pembelajaran 

1. Rektor 
2. Wakil Rektor  Bidang Akademik 
3. Wakil Dekan  
4. Ketua Program Studi 
5. JMF 
6. TPMA 
7. Dosen 

 

10. Definisi Istilah 1. Standar proses pembelajaran 
merupakan kriteria minimal tentang 
pelaksanan pembelajaran pada 
program studi untuk memperoleh 
capaian pembelajaran lulusan. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi 
peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar.  

3. Dosen adalah pendidik profesional 
dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, 
mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.  

4. Satuan Kredit Semester, yang 
selanjutnya disingkat SKS adalah 
takaran waktu kegiatan belajar yang 
di bebankan pada mahasiswa per 
minggu per semester dalam proses 
pembelajaran melalui berbagai 
bentuk pembelajaran atau besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha 
mahasiswa dalam mengikuti 
kegiatan kurikuler di suatu program 
studi 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Proses Pembelajaran 

Karakteristik Proses Pembelajaran 
1. Rektor Universitas Jabal Ghafur 

harus menyediakan pedoman tertulis 
tentang perumusan karakteristik 
proses pembelajaran dan dilakukan 
peninjauan pada tiap awal tahun 
akademik. 

2. LPM Universitas Jabal Ghafur harus 
mensosialisasikan pedoman tertulis 
tentang karakteristik pembelajaran 
pada setiap program studi minimal 1 
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kali per tahun.  
3. Yayasan Pembangunan  Kampus  

Jabal Ghafur harus memenuhi 
seluruh aspek penunjang yang 
diperlukan untuk mewujudkan 
karakteristik proses pembelajaran 
ideal pada semua program studi. 

4. Wakil Rektor Bidang Akademik 
Universitas Jabal Ghafur harus 
melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap karakteristik proses 
pembelajaran secara regular pada 
semua program studi.  

5. Semua dosen harus memenuhi 
karakteristik proses pembelajaran 
yang bersifat: interaktif, holistik, 
integratif, saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, kolaboratif, dan 
berpusat pada mahasiswa pada 
setiap mata kuliah yang diampunya. 

6. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus 
melakukan evaluasi pemenuhan 
karakteristik proses pembelajaran  

 
Perencanaan Proses Pembelajaran 
1. Wakil Rektor Bidang Akademik 

harus menyusun pedoman yang 
komprehensif dan rinci tentang 
penetapan strategi, metode dan 
media pembelajaran serta penilaian 
pembelajaran dan dilakukan 
peninjauan setiap tahun 

2. Wakil Rektor Bidang Akademik 
melakukan koordinasi dengan LPM 
dalam membuat baku panduan 
penyusunan Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS). 

3. Wakil Rektor  Bidang Akademik 
mengeluarkan buku panduan 
penyusunan Rencana Pembelajaran 
Semesters (RPS) dan melakukan  
peninjauan ulang pada setiap akhir 
tahun akademik. 

4. Ketua program studi harus 
memfasilitasi dosen untuk 
menyusun Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) atas mata kuliah 
yang diampunya dan dilakukan 
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peninjauan ulang dengan 
menyesuaikan terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi pada setiap awal 
semester. 

5. Dosen harus menyusun Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) 
mencakup target capaian 
pembelajaran, bahan kajian, metode 
pembelajaran, waktu dan tahapan, 
asesmen hasil capaian pembelajaran 
dan melakukan peninjauan ulang 
dengan menyesuaikan terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi pada setiap awal 
semester serta dapat diakses oleh 
mahasiswa 
 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
1. Ketua Program Studi harus 

memastikan bahwa proses 
pembelajaran semua mata kuliah 
terlaksana sesuai dengan Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) yang 
telah disusun untuk setiap semester. 

2. Dosen harus melaksanakan proses 
pembelajaran dalam bentuk interaksi 
antara dosen, mahasiswa, dan 
sumber belajar dalam lingkungan 
belajar tertentu secara online dan 
offline dalam bentuk audio-visual 
terdokumentasi. 

3. Dosen harus mengacu kepada 
Standar Nasional Penelitian dalam 
melaksanakan proses pembelajaran 
yang terkait dengan penelitian 
mahasiswa pada setiap mata kuliah 
terkait di setiap semester. 

4. Dosen harus mengacu kepada 
Standar Nasional Pengabdian 
Kepada Masyarakat dalam 
melaksanakan proses pembelajaran 
yang terkait dengan pengabdian 
kepada masyarakat mahasiswa pada 
setiap mata kuliah terkait di setiap 
semester. 

5. Dosen harus merancang bentuk 
pembelajaran mata kuliah dengan 
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mengacu kepada SN-DIKTI untuk 
setiap mata kuliah yang diampunya 
pada setiap semester. 

6. TPMA harus melaksanakan 
pemantauan proses pembelajaran 
untuk menjamin kesesuaian dengan 
RPS dalam rangka menjaga mutu 
proses pembelajaran dan dilakukan 
secara berkala minimal 2 kali dalam 
1 semester 

7. TPMA harus melaksanakan 
pemantauan terhadap kesesuaian 
metode pembelajaran dengan 
capaian pembelajaran yang 
direncanakan pada 75%-100% mata 
kuliah 

8. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) 
melakukan evaluasi pelaksanaan 
proses pembelajaran di semua 
program studi  
 

Beban Belajar Mahasiswa 
1. Rektor harus menyediakan pedoman 

tertulis tentang beban belajar 
mahasiswa yang mengacu kepada 
SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan 
pada setiap awal tahun akademik. 

2. LPM harus mensosialisasikan 
pedoman tertulis tentang beban 
belajar mahasiswa pada setiap 
program studi di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur. 

3. Rektor harus memenuhi kebutuhan 
sistem dan layanan akademik online 
pada semua program studi di 
lingkungan Universitas Jabal 
Ghafur. 

4. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus 
melakukan evaluasi beban belajar 
mahasiswa di setiap program studi  
 

Pelayanan Akademik 
1. Rektor harus menyediakan pedoman 

tertulis tentang pelayanan akademik 
dan dilakukan peninjauan pada 
setiap awal tahun akademik.  

2. Wakil Rektor bidang akademik harus 
mensosialisasikan pedoman tertulis 
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tentang pelayanan akademik pada 
setiap program studi di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur.  

3. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus 
melakukan evaluasi terkait 
pelayanan akademik di setiap 
program studi  
 

Pembimbingan Tugas Akhir 
1. Wakil Rektor Bidang Akademik  

melakukan koordinasi dengan LPM 
dalam penyusunan pedoman tertulis 
tentang pembimbingan skripsi dan 
dilakukan peninjauan pada setiap 
awal tahun akademik.  

2. Wakil Rektor Bidang Akademik 
harus mensosialisasikan pedoman 
tertulis tentang pembimbingan 
skripsi pada setiap program studi di 
lingkungan Universitas Jabal 
Ghafur.  

3. Ketua Program Studi harus 
memastikan terlaksananya proses 
pembimbingan tugas akhir sesuai 
pedoman yang telah di tetapkan.  

4. Ketua Program Studi harus 
menyediakan pedoman penulisan 
tugas akhir. 

5. Jaminan Mutu Fakultas (JMF) harus 
melakukan evaluasi terkait 
pembimbingan tugas akhir di setiap 
program studi  

 
Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) 
1. LPM Universitas Jabal Ghafur 

melakukan Audit Internal Mutu 
Akademik (AIMA) terkait proses 
pembelajaran mencakup 
karakteristik, perencanaan, 
pelaksanaan, proses pembelajaran 
dan beban belajar mahasiswa dan 
dilakukan secara berkala pada awal 
tahun ajaran 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Isi Proses 
Pembelajaran 

1. Rektor menetapkan Standar Isi 
Pembelajaran.  

2. Rektor menunjuk LPM untuk 
melakukan sosialisasi secara berkala 
terkait standar proses pembelajaran.  
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3. Yayasan Pembangunan Kampus 
Jabal Ghafur harus  menyediakan 
sarana, prasarana, dan dana untuk 
mengoptimalisasi proses 
pembelajaran.  

4. Rektor menunjuk Ketua Lembaga 
Penjaminan Mutu (LPM) dan unit 
kerja terkait untuk melaksanakan 
perumusan, sosialisasi dan 
monitoring dan evaluasi standar 
proses pembelajaran. 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Isi Proses 
Pembelajaran 

Cakupan standar karakteristik proses 
pembelajaran 
6. Tersedianya dokumen Standar 

Proses Pembelajaran disetiap 
program studi yang ada di 
lingkungan Universitas Jabal 
Ghafur. 

7. Tersedianya pedoman tertulis 
tentang perumusan karakteristik 
proses pembelajaran 

8. Terlaksananya sosialiasi  pedoman 
tertulis tentang karakteristik proses 
pembelajaran 

9. Pemenuhan aspek penunjang untuk 
mewujudkan karakteristik proses 
pembelajaran ideal 

10. Terlaksanaya evaluasi 
pemenuhan karakteristik proses 
pembelajaran di setiap program studi 

Cakupan standar perencanaan proses 
pembelajaran 
1. Tersedianya pedoman tentang 

penetapan strategi, metode dan 
media pembelajaran serta penilaian 
pembelajaran 

2. Tersedianya panduan baku 
penyusunan RPS 

3. Terlaksananya kegiatan fasilitasi 
penyusunan RPS oleh program studi 

4. Setiap matakuliah dilengkapi dengan 
RPS 

Cakupan standar pelaksanaan proses 
pembelajaran 
1. Terlaksananya perkuliahan sesuai 

RPS 
2. Jumlah pelaksanaan perkuliahan 

sesua dengan RPS 
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Cakupan standar beban belajar 
mahasiswa 
1. Terlaksananya sosialisasi pedoman 

tertulis tentang beban belajar 
mahasiswa 

2. Optimalnya sistem dan layanan 
akademik online di tingkat program 
studi 

3. Terlaksanya evaluasi beban belajar 
mahasiswa di tingkat program studi 

4. Tersedianya pedoman tertulis 
tentang pelayanan akademik 

5. Terlaksananya sosialisasi pedoman 
tertulis tentang pelayanan 
akademik 

6. Terlaksananya proses bimbingan 
akademik antara dosen wali dan 
mahasiswa 

7. Terlaksananya evaluasi terkait 
pelayanan akademik di tingkat 
program studi 

8. Tersedianya pedoman tertulis 
tentang pembimbingan karya akhir. 

9. Terlaksananya sosialisasi pedoman 
pembimbingan karya akhir 

10. Terlaksananya proses 
pembimbingan di tingkat program 
studi sesuai pedoman Universitas 
Jabal Ghafur 

11. Terlaksananya evaluasi terkait 
pembimbingan karya akhir di 
tingkat program studi 

 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Proses Pembelajaran 

1. Panduan Akademik Universitas 
2. Panduan Akademik Fakultas 
3. Dokumen Standar Komptensi 

Lulusan 
4. Dokumen KKNI 
5. Dokumen Kurikulum 
6. Dokumen RPS 
7. Buku Panduan Penyusunan 

Kurikulum Universitas Jabal 
Ghafur Tahun 2020 

 

9. Referensi 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia. 
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2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 
Tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 



 

28 

 

 

UNIVERSITAS JABAL 
GHAFUR 

Kode/No  : LPM-
UNIGHA/SPMI/STANDART 
01.01.04 

Tanggal : 28 September 2020 

STANDAR DOSEN 
Revisi : 1 

Halaman : 7 
 

 

 

 

 

 

 

STANDAR DOSEN  

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab Tanggal 

Nama Jabatan TandaTangan 

1. Perumusan Zufahmi, S.Pd., M.Si. Ketua LPM 
 

 

28 September 

2020 

2. Pemeriksaan 
Dr. Rahmi Agustina, S.Si., 
M.Pd. 

Warek I  

28 September 

2020 

3. Persetujuan Drs. Rusli Daud, M.M. 
Sekretaris 
Umum  Yayasan 

 
 

28 September 

2020 

4. Penetapan 
Prof. Dr. Bansu I. Ansari, 
M.Pd. 

Rektor 

28 September 

2020 

5. Pengendalian Zufahmi, S.Pd., M.Si. Ketua LPM 
 

 

28 September 

2020 

 

 



 

29 

 

1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 
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kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Dosen  

Dosen merupakan sumber daya manusia 
yang sangat penting dalam pelaksanaan tri 
dharma perguruan tinggi. Sebagai pendidik, 
dosen merupakan tenaga professional yang 
bertugas menstranformasikan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
melalui pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan 
akademik yang dikelola dengan baik oleh 
dosen yang berkompeten akan mampu 
mendorong kemajuan dan perkembangan 
perguruan tinggi yang memiliki komitmen 
yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang 
berkompetensi dan mandiri.  

Berdasarkan hal tersebut, maka 
Universitas Jabal Ghafur perlu menetapkan 
standar dosen sebagai acuan dan tolak ukur 
bagi pimpinan perguruan tinggi, fakultas, 
dan program studi dalam mengarahkan, 
mengatur dan mengawasi dosen agar sesuai 
dengan visi, misi dan tujuan Universitas 
Jabal Ghafur. 
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3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Dosen  

1. Rektor 
2. Dekan 
3. Ketua Program Studi 
4. Dosen 

 

4. Definisi Istilah 1. Dosen   adalah   pendidik   profesional  
dan   ilmuwan   dengan   tugas  
utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
melalui pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja 
penuh waktu yang berstatus sebagai 
tenaga pendidik tetap pada satuan 
pendidikan tinggi tertentu 

3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang 
bekerja paruh waktu yang berstatus 
sebagai tenaga pendidik tidak tetap 
pada satuan pendidikan tinggi tertentu 

4. Kualifikasi akademik adalah ijazah 
jenjang pendidikan akademik yang 
harus dimiliki oleh guru atau dosen 
sesuai dengan jenis, jenjang, dan 
satuan pendidikan formal di tempat 
penugasan 

5. Kompetensi adalah seperangkat 
pengetahuan, keterampilan, dan 
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 
dan dikuasai oleh guru atau dosen 
dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan 

6. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia, yang selanjutnya disingkat 
KKNI, adalah kerangka penjenjangan 
kualifikasi kompetensi yang dapat 
menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang 
pendidikan dan bidang pelatihan kerja 
serta pengalaman kerja dalam rangka 
pemberian pengakuan 
kompetensinkerja sesuai dengan 
struktur pekerjaan di berbagai sector 

7. Sertifikat pendidik adalah bukti formal 
sebagai pengakuan yang diberikan 
kepada guru dan dosen sebagai tenaga 
profesional 

8. Jabatan Akademik Dosen adalah 
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kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang Dosen dalam suatu satuan 
pendidikan tinggi yang dalam 
pelaksanaannya didasarkan pada 
keahlian tertentu serta bersifat mandiri 

 

5. Pernyataan Isi Standar 
Dosen  

1. Wakil Rektor Bidang Akademik harus 
menyusun pedoman yang komprehensif 
dan rinci tentang penerapan sistem 
penugasan dosen berdasarkan 
kebutuhan, kuafikasi, keahlian dan 
pengalaman dalam proses pembelajaran 
dan dilakukan peninjauan setiap tahun 

2. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi 
akademik setingkat magister/magister 
terapan, doktor/dokter terapan melalui 
pendidikan tinggi program pascasarjana 
yang terakreditasi dan dibuktikan 
dengan ijazah yang relevan dengan 
program studi 

3. Dosen program diploma tiga (D3) harus 
memenuhi kualifikasi akademik paling 
rendah lulusan magister atau magister 
terapan atau bersertifikat profesi yang 
relevan dengan program studi dan 
berkualifikasi paling rendah setara 
dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, 
sehingga dapat memenuhi Capaian 
Pembelajaran Lulusan 

4. Dosen program sarjana harus 
memenuhi kualifikasi akademik paling 
rendah lulusan magister atau magister 
terapan atau bersertifikat yang relevan 
dengan program studi dan 
berkualifikasi paling rendah setara 
dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, 
sehingga dapat memenuhi Capaian 
Pembelajaran Lulusan 

5. LPM melakukan proyeksi kebutuhan 
kualifikasi akademik sesuai 
pengembangan bidang ilmu dan 
kekinian setiap 5 tahun sekali yang 
dituangkan dalam restra Pengembangan 
SDM 

6. LPM mengidentifikasi dan mengevaluasi 
kompetensi dosen dibidang pengajaran, 
penelitian dan pengabdian kepada 



 

33 

 

masyarakat setiap tahun 
7. LPM secara sistematik mengidentifikasi 

kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan kompetensi dosen 
dibidang tridarma dan 
mengimplementasikannya sesuai 
identifikasi setiap tahun 

8. Dosen memenuhi beban kerja tridarma 
sekurang-kurangnya sepadan dengan 
12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 
SKS untuk setiap semester 

9. Dosen dengan fungsi sebagai 
pembimbing utama dalam penelitian 
terstruktur dalam rangka penyusunan 
skripsi/tugas akhir membimbing paling 
banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada 
setiap semester. 

10. Prodi harus memiliki minimal 5 (lima) 
orang dosen tetap yang memiliki 
keahlian di bidang ilmu yang sesuai 
dengan disiplin ilmu program studi dan 
ditugaskan secara penuh waktu untuk 
menjalankan proses pembelajaran 

11. LPM melaksanakan evaluasi kinerja 
dosen dibidang kegiatan pokok, tugas 
tambahan dan kegiatan penunjang 
setiap semester 

12. LPM menetapkan pedoman rektrumen 
dosen yang mengatur kriteria dan 
kualifikasi dosen yang dibutuhkan 

13. Bagian Kepegawaian melakukan seleksi 
dosen secara transparan , jujur dan adil 

14. Bagian Kepegawaian mendistribusi dan 
menempatkan dosen pada unit program 
berdasarkan asas kepatutan dan 
kebutuhan 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Dosen  

1. Universitas merencanakan secara 
sistematik pendidikan lanjut bagi dosen 
hingga ke jenjang Doktor dengan 
memfasilitasi kesempatan memperoleh 
beasiswa eksternal 

2. Universitas menjamin terpenuhinya 
tenaga dosen dengan kualifikasi 
minimal untuk setiap jenjang 
pendidikan 

3. Universitas menyiapkan dokumen 
perencanaan tenaga dosen dan 
pengembangannya 
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4. Universitas menyelenggarakan secara 
periodik pelatihan–pelatihan yang 
terkait dengan peningkatan kompetensi 
pengajaran, penelitian dan pengabdian 
masyarakat 

5. Universitas melakukan evaluasi kinerja 
dosen melalui sistempenilaian kinerja 
dosen secara berkala 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Dosen  

1. Kualifikasi Akademik 

 Terpenuhinya kualifikasi akademik 
minimum untuk setiap jenjang 
pendidikan (Diploma 3 dan Sarjana) 

 Pedoman pengelolaan dan 
pengembangan Sumber Daya Dosen 

 Pengembangan kualifikasi akademik 
dosen program studi sesuai dengan 
rencana pengembangan bidang ilmu 
dan kekinian 

 Kualifikasi akademik berijazah Doktor 
minimal 50% dari jumlah total dosen 
tetap untuk setiap program studi paling 
lambat tahun  2024 

2. Kompetensi Pendidik 

 Tersedianya pedoman peningkatan 
kompetensi dosen secara berkelanjutan 

 Pemenuhan peningkatan kompetensi 
pendidik di bidang tridharma melalui 
program yang terstruktur 

 Kompetensi pendidikan dinyatakan 
dengan sertifikat pendidik 

 Luaran kompetensi pendidik 
diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, 
publikasi ilmiah dan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

3. Beban Kerja Dosen 

 Tersedianya pedoman beban kerja 
dosen dan evaluasi keinerja dosen 

 Beban kerja dosen mencakup kegiatan 
pokok merencanakan pembelajaran, 
melakukan evaluasi pembelajaran, 
membimbing dan melatih, melakukan 
penelitian, melakukan  tugas tambahan 
serta melakukan pengabdian kepada 
masyarakat 

 Dosen memenuhi beban kerja sekurang-
kurangnya 12 SKS dan sebanyak-
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banyaknya 16 SKS 
4. Dosen Tetap 

 Terpenuhinya minimal 5 dosen tetap 
pada homebase program studi  dengan 
kualifikasi dan kompetensi sesuai 
dengan keilmuan program studi 

5. Rekrutmen Dosen 

 Tersedianya pedoman rekrutmen dosen, 
mengatur kriteria dan kualifikasi dosen 
yang dibutuhkan 

 Seleksi dosen dilakukan secara 
transparan, jujur dan adil 

 Distribusi dan penempatan dosen pada 
unit program studi berdasarkan asas 
kepatutan dan kebutuhan 

 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Dosen  

1. Pedoman rekrutmen dan seleksi dosen 

9. Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan 

dunia usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan 

mutu akademik, riset dan 

pengabdian pada masyarakat, 

sehingga mampu menghasilkan 

lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  
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yang  transparan  dan  akuntabel,  

serta  kinerja  LPM  untuk 

menghasilkan kualitas PT yang 

lebih baik yang bermuara kepada 

meningkatnya kepercayaan 

masyarakat dan stakeholders 

lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

bidang pengabdian  masyarakat 

sebagai wujud kepedulian 

almamater terhadap lingkungan 

sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha 

dan industri serta masyarakat 

sebagai wujud kinerja PT; 

 

2. Rasional Standar 
Pengelolaan 
Pembelajaran 

1. Pencapaian standar kompetensi 
lulusan yang dirumuskan dalam 
kerangka kualifikasi nasional 
Indonesia.  

2. Standar Pengelolaan Pembelajaran 
merupakan acuan program studi 
dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan 
pembelajaran. 

3. Standar Pengeloaan Pembelajaran 
merupakan pedoman dalam proses 
pembelajaran mengenai isi 
pembelajaran, proses pembelajaran, 
dosen dan tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana pembelajaran. 
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3. Pihak yang bertanggung 
jawab untuk mencapai  
isi standar  isi 
pembelajaran 

1. Wakil Rektor  Bidang Akademik 
2. Dekan 
3. Wakil Dekan  
4. Ketua Program Studi 

 

4. Definisi Istilah 1. Standar pengelolaan pembelajaran 
merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
pembelajaran pada tingkat program 
studi. 

2. Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) adalah batasan 
minimal capaian pembelajaran yang 
dirumuskan untuk capaian 
pembelajaran program studi dan 
matakuliah. 

3. Perencanaan pengelolaan 
pembelajaran adalah penyusunan 
rencana kegiatan yang tertuang 
dalam kurikulum. 

4. Penyelengaraan pengelolaan 
pembelajaran adalah penetapan 
kegiatan untuk mencapai capaian 
pembelajaran lulusan. 

5.  Pelaksanaan pengelolaan 
pembelajaran adalah kegiatan 
sistemik yang menciptakan suasana 
akademik dan budaya mutu yang 
baik. 

6. Pemantauan dan evaluasi 
pembelajaran adalah kegiatan yang 
dilakukan secara berkala untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran. 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Pengelolaan 
Pembelajaran 

1. Universitas Jabal Ghafur harus 
menyusun dan menetapkan 
Kebijakan, Rencana Strategis, dan 
operasional terkait dengan 
pembelajaran yang dapat diakses 
oleh sivitas akademikan dan juga 
menjadi acuan bagi program studi 
dalam melaksanakan proses 
pembelajaran.  

2. Fakultas dan Program Studi harus 
menyusun rencana strategis yang 
mengacu pada rencana strategis 
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universitas. 
3. Universitas Jabal Ghafur harus 

menyelenggarakan pembelajaran 
sesuai dengan jenis dan program 
pendidikan yang selaras dengan 
capaian pembelajaran lulusan serta 
menciptakan suasana akademik 
yang kondusif dan budaya mutu 
yang baik. 

4. Universitas Jabal Ghafur harus 
menjalankan program pembelajaran 
sesuai dengan standar isi 
pembelajaran, proses pembelajaran, 
dan penilaian pembelajaran. 

5. Universitas Jabal Ghafur harus 
menjaga dan meningkatkan mutu 
pengelolaan program studi dalam 
melaksanakan program 
pembelajaran secara berkelanjutan 
dengan sasaran yang sesuai dengan 
visi dan misi Universitas. 

6. Universitas Jabal Ghafur harus 
memiliki panduan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 
penjaminan mutu, dan 
pengembangan kegiatan 
pembelajaran dan dosen. 

7. Universitas Jabal Ghafur melalui 
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 
harus melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap kegiatan program 
studi dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran. 

8. Universitas Jabal Ghafur harus 
menyampaikan laporan kinerja 
program studi dalam 
menyelenggarakan program 
pembelajaran paling sedikit satu 
semester sekali melalui pangkalan 
data Universitas.  

9. Program Studi harus memiliki 
dokumen pedoman tertulis, tentang 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan, 
penjaminan mutu, evaluasi dan 
pelaporan pembelajaran, dan 
memiliki prosedur operasional baku 
pengelolaan pembelajaran serta 
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melakukan sosialisasi pengelolaan 
pembelajaran dalam setiap semester 
bagi tenaga pendidikan dengan 
berpedoman pada kebijakan, 
rencana strategis dan operasional 
universitas. 

10. Program Studi harus memiliki 
dokumen kurikulum dan memiliki 
Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS) setiap mata kuliah untuk 
menyelenggarakan program 
pembelajaran yang sesuai standar 
isi, standar proses, standar 
penilaian, yang telah ditetapkan 
untuk mencapai capaian 
pembelajaran lulusan. 

11. Program Studi harus melakukan 
kegiatan pemantauan dan evaluasi 
secara periodik dalam rangka 
menjaga dan meningkatkan mutu 
proses pembelajaran. 

12. Program Studi wajib melaporkan 
hasil program pembelajaran secara 
periodik sebagai sumber data dan 
informasi dalam pengambilan 
keputusan perbaikan dan 
pengembangan mutu pembelajaran. 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Isi Pengelolaan 
Pembelajaran 

1. Rektor menetapkan Standar 
Pengelolaan Pembelajaran.  

2. Wakil Rektor Bidang Akademik 
bersama LPM melakukan sosialisasi 
Standar Pengelolaan Pembelajaran di 
setiap program studi di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur   

3. Ketua Program Studi melaksanakan 
Standar Pengelolaan Pembelajaran 
yang telah ditetapkan 

4. Dekan melalui Wakil Dekan 
bekerjasama dengan Penjamin Mutu 
Fakultas (JMF) dan Tim Pengendali 
Mutu Akademik (TPMA) melakukan 
audit internal atas keberhasilan 
pelaksanaan standar pengelolaan 
pembelajaran. 

5. Program Studi membuat laporan 
kegiatan pembelajaran pada tingkat 
program studi. 
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7. Indikator Ketercapaian 
Standar Pengelolaan 
Pembelajaran 

1. Tersedianya dokumen pedoman 
tertulis tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan, penjaminan mutu, 
evaluasi, dan pelaporan 
pembelajaran. 

2. Tersosialisasinya dokumen pedoman 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan, 
penjaminan mutu, evaluasi dan 
pelaporan pembelajaran 

3. Terpenuhinya pelaksanaan 
pengelolaan pembelajaran yang ideal 
dengan suasana akademik dan 
budaya mutu yang baik. 

4. Tersedianya dokumen kurikulum 
dan rencana pembelajaran semester 
(RPS) setiap mata kuliah. 

5. Terselenggaran ya monitoring dan 
evaluasi secara berkala terhadap 
pelaksanaan pembelajaran 

6. Tersedianya laporan hasil program 
pembelajaran secara periodik sebagai 
sumber data dan informasi dalam 
pengambilan keputusan perbaikan 
dan pengembangan mutu 
pembelajaran 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Pengelolaan 
Pembelajaran 

1. Panduan Akademik Universitas 
2. Panduan Akademik Fakultas 
3. Dokumen Operasional Baku 

Pengelolaan Pembelajaran 
4. Dokumen Kurikulum 

 

9. Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi. 

2. Borang Akreditasi BAN-PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  
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kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Penilaian 
Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan 
yang diterima oleh mahasiswa selama 
menempuh pendidikan, baik secara 
kurikuler maupun nonkurikuler. Proses 
pembelajaran harus dievaluasi untuk 
meningkatkan efektivitas dan kualitas 
proses pembelajaran tersebut. evaluasi 
pembelajaran didasarkan pada standar yang 
telah ditetapkan dan harus mampu 
menunjukkan pencapaian penguasaan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan 
humaniora.  

Penilaian pembelajaran juga digunakan 
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 
dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 
dijadikan dasar untuk pengambilan 
keputusan dan perbaikan proses 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan 
tujuan UNIGHA, maka perlu ditetapkan 
standar penilaian pembelajaran sebagai 
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acuan dosen dalam melaksanakan penilaian 
pencapian kompetensi mahasiswa, laporan 
kemajuan hasil belajar dan perbaikan proses 
pembelajaran.  

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar penilaian 
pembelajaran 

 

1. Wakil Rektor bidang akademik 
2. Wakil Dekan  
3. Kepala Biro Administrasi Akademik 
4. Ketua Program Studi 
5. Dosen 
6. SBAK 

4. Definisi Istilah 1. Standar penilaian pembelajaran 
merupakan kriteria minimal tentang 
penilaian proses dan hasil belajar 
mahasiswa dalam rangka pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi 
mahasiswa dengan dosen dan sumber 
belajar pada suatu lingkungan belajar 

3. Penilaian pembelajaran adalah tahap 
penilaian proses dan hasil pembelajaran 
yang mencakup prinsip penilaian, 
teknik dan instrument penilaian, 
mekanisme dan prosedur penilaian, 
pelaksanaan penilaian; pelaporan 
penilaian, dan kelulusan mahasiswa 

4. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi 
mahasiswa dari suatu mata kuliah yang 
didapatkan dari seluruh atau sebagian 
atau salah komponen berupa ujian 
tulis, observasi, praktikum, presentasi, 
kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, 
dan/atau angket 

5. Prinsip edukatif dalam penilaian 
pembelajaran artinya penilaian 
merupakan aktivitas memotivasi 
mahasiswa agar mahasiswa agar 
mampu memperbaiki perbaiki 
perencanaan dan cara belajar serta 
meraih capaian pembelajaran lulusan 

6. Prinsip otentik artinya penilaian yang 
berorientasi pada proses belajar yang 
berkesinambungan dan hasil belajar 
yang mencerminkan kemampuan 
mahasiswa pada saat proses 
pembelajaran berlangsung. 

7. Prinsip obyektif dalam penilian 
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pembelajaran artinya penilaian yang 
didasarkan pada standar yang 
disepakati antara dosen dan mahasiswa 
serta bebas dari pengaruh subjektivitas 
penilai dan yang dinilai 

8. Prinsip akuntabel dalam penilian 
pembelajaran artinya n penilaian 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
dan kriteria yang jelas, disepakati pada 
awal kuliah, dan dipahami oleh 
mahasiswa 

9. Prinsip transparan dalam penilian 
pembelajaran artinya dibuat 
berdasarkan prosedur dan hasil 
penilaiannya dapat diakses oleh semua 
pemangku kepentingan. 

10. Observasi adalah kegiatan penilaian 
yang dilakukan oleh dosen dengan cara 
melihat dan/atau mendengar dalam 
proses pembelajaran 

11. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak 
terjadwal 

12. Unjuk kerja adalah hasil karya 
mahasiswa dari penugasan tertentu dari 
dosen untuk menghasilkan sebuah 
karya 

13. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa 
dalam diskusi dan tanya-jawab dalam 
kegiatan pembelajaran 

14. Angket adalah instrumen yang 
digunakan oleh dosen pengasuh mata 
kuliah dengan daftar pertanyaan 
dengan pilihan jawaban yang telah 
disediakan 

 

5. Pernyataan Isi Standar 
Penilaian 
Pembelajaran 

1. Wakil rektor bidang akademik, Wakil 
Dekan bidang akademik, Kepala Biro 
Administrasi Akademik dan Ketua 
Program Studi mengusulkan panduan 
penilaian pembelajaran untuk 
ditetapkan oleh Rektor dan dilakukan 
peninjauan secara rutin setiap awal 
tahun akademik 

2. Wakil Dekan Bidang Akademik 
melakukan sosialisasi penilaian 
pembelajaran kepada seluruh dosen 
minimal 1 kali setiap awal tahun 
akademik 
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3. Dosen menerapkan prinsip penilaian 
yang edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel, dan transparan pada setiap 
mata kuliah pada setiap semester 

4. Dosen harus memberikan panilaian atas 
hasil capaian pembelajaran mahasiswa 
yang terdiri atas minimal 4 komponen 
penilaian yaitu kuis, tugas, ujian tengah 
semester (UTS), Ujian Akhir Semester 
(UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap 
mata kuliah yang diampunya pada 
setiap semester 

5. Dosen harus menerapkan teknik 
penilaian tersebut yang terdiri atas 
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 
tertulis, tes lisan, angket, presentasi 
tugas, seminar, penulisan karya tulis, 
atau kombinasi dari bentuk teknik 
penilaian tersebut pada setiap mata 
kuliah yang diampunya pada setiap 
semester 

6. Dosen harus menyampaikan kontrak 
perkuliahan dan sistem penilaian 
termasuk bobot setiap komponen 
penilaian pada pertemuan pertama 
perkuliahan di setiap semester  

7. Dosen harus  mengembalikan lembar 
jawaban ujian tulis yang telah dinilai 
kepada mahasiswa sebelum masa 
sanggah setiap semester 

8. Dosen harus mengumumkan nilai akhir 
pada masa sanggah sesuai jadwal 
kalender akademik pada setiap semester 

9. Dosen harus mengirimkan hasil 
rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar 
Peserta Nilai Akhir (DPNA) sesuai 
kalender akademik melalui Sub Bagian 
Akademik (SBAK) setiap semester 

10. Dosen harus memberikan nilai mata 
kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf 
dan Bobot pengali sesuai dengan yang 
tertera pada panduan penilaian 
pembelajaran pada setiap mata kuliah 
yang diampunya pada setiap semester 

11. Ketua Program Studi harus 
menandatangani hasil penilaian capaian 
pembelajaran tiap semester sesuai Kartu 
Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada 
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mahasiswa sesuai kalender akademik 
setiap semester 

12. Ketua Program Studi harus 
mengkoordinir hasil penilaian 
pembelajaran dengan melibatkan Tim 
Pengendali Mutu Akademik (TPMA) di 
setiap semester 

13.  Dekan dan Rektor menandatangani 
hasil penilaian studi dalam bentuk 
transkrip akhir bagi mahasiswa yang 
telah dinyatakan lulus sesuai jenjang 
program studi yang ditempuh 

14. Ketua Program Studi harus menyatakan 
mahasiswa lulus dari program 
pendidikan jika mahasiswa tersebut 
telah menempuh seluruh beban belajar 
yang ditargetkan sesuai dengan panduan 
akademik UNIGHA untuk masing-
masing jenjang pendidikan 

15. Ketua Program Studi harus menyatakan 
mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang 
program studi dengan predikat 
memuaskan, sangat memuaskan atau 
pujian  jika memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan di panduan akademik 
UNIGHA dan mengacu kepada SN-DIKTI 

16. Rektor harus menerbitkan ijazah, 
kepada mahasiswa yang dinyatakan 
lulus sesuai kurikulum yang berlaku 
pada setiap semester 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Penilaian 
Pembelajaran 

1. Rektor Universitas Jabal Ghafur  
menetapkan standar penilaian 
pembelajaran 

2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 
melakukan sosialisasi standar penilaian 
pembelajaran 

3. Wakil Rektor bidang akademik, Wakil 
Dekan dan Kepala Biro Administrasi 
Akademik menyusun panduan penilaian 
pembelajaran dan melakukan sosialisasi 
penilaian pembelajaran 

4. Dosen melaksanakan penilaian 
pembelajaran sesuai dengan panduan 
yang telah ditetapkan 

5. Ketua Program Studi melakukan 
pengawasan terhadap penilaian 
pembelajaran 
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7. Indikator Ketercapaian 
Standar Penilaian 
Pembelajaran 

1. Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen 
penilaian, mekanisme dan  prosedur 
penilaian, pelaksanaan dan pelaporan 
penilaian 

 Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan, 
dan penelaahan prinsip penilaian, 
teknik dan instrument penilaian, 
pelaksanaan dan pelaporan penilaian 

 Tersosialisasikannya dokumen prinsip 
penilaian, teknik dan instrument 
penilaian, mekanisme dan prosedur 
penilaian, pelaksanaan dan pelaporan 
penilaian 

 Terlaksananya penerapan prinsip 
penilaian, teknik dan instrument 
penilaian, mekanisme dan prosedur 
penilaian, pelaksanaan dan pelaporan 
penilaian 

 Terselenggaranya kegiatan monitoring 
dan evaluasi prinsip penilaian, teknik 
dan instrument penilaian, mekanisme 
dan prosedur penilaian, pelaksanaan 
dan pelaporan penilaian 

2. Kelulusan mahasiswa 

 Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan, 
dan penelaahan tentang program studi 
dan kelulusan mahasiswa 

 Tersedianya dokumen tentang 
program studi dan ketulusan 
mahasiswa 

 Tersosialisasikan tentang program 
studi dan proses dan tata cara 
kelulusan 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Penilaian Pembelajaran 

1. Dokumen standar kompetensi lulusan 
2. Dokumen KKNI 
3. Dokumen kurikulum 
4. Dokumen RPS 
5. Panduan Akademik Universitas 
6. Panduan Akademik Fakultas 

 

9. Referensi 1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 
Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 
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2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 
Tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  
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transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 

Sarana dan prasarana merupakan salah 
satu aspek yang harus dipenuhi oleh 
pengelola perguruan tinggi untuk 
pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 
Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu 
yang dapat dipakai sebagai alat atau media 
dalam mencapai tujuan pembelajaran 
seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, 
ruang dosen, ruang tata usaha, 
perpustakaan, laboratorium dan ruang 
microteaching. Prasarana pembelajaran 
adalah perankat penunjang utama proses 
pembelajaran agar tujuan pembelajaran 
tercapai, seperti halaman, kebun atau 
taman, maupun jallan menuju ke kampus. 
Berdasarkan Permenristekdikti no. 44 tahun 
2015 tentang Standar Nasional Dikti, 
standar nasional sarana dan prasarana 
pembelajaran merupakan kriteria minimal 
tentang sarana dan prasarana sesuai 
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dengan kebutuhan isi dan proses 
pembelajaran dalam rangka pemenuhan 
capaian  lulusan. Oleh karena itu, agar 
tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas 
Jabal Ghafur, perlu adanya perancangan 
dan penetapan standar sarana dan 
prasarana pembelajaran. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Sarana dan 
Prasarana 
Pembelajaran 

 

1. Pengurus Yayasan Pembangunan 
Kampus Jabal Ghafur 

2. Rektor 
3. Dekan 
4. Biro Administrasi Umum (BAU) 

4. Definisi Istilah 1. 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 

2. Sarana pembelajaran adalah semua 
perangkat peralatan, bahan, dan perabot 
yang secara langsung digunakan dalam 
proses pendidikan yang menunjang 
tercapainya suatu tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan 

3. Sarana pembelajaran antara lain alat 
pelajaran, yaitu alat yang dapat 
digunakan secara langsung dalam proses 
pembelajaran, misalnya: buku cetak, 
LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis 

4. Alat peraga, merupakan alat bantu 
pendidikan yaitu berupa benda-benda 
yang dapat mengkonkretkan 
pembelajaran 

5. Prasarana pembelajaran adalah semua 
perangkat kelengkapan dasar yang secara 
tidak langsung menunjang pelaksanaan 
proses pendidikan. Prasarana 
pembelajaran dapat pula diartikan 
sebagai alat yang tidak langsung yang 
digunakan untuk mencapai tujuan dalam 
pendidikan, misalnya ruang kelas, 
bangunan sekolah, lapangan olahraga, 
kantin, tempat beribadah dan lain 
sebagainya 

 



 

55 

 

5. Pernyataan Isi Standar 
Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 

1. Rektor harus menyediakan pedoman 
tertulis tentang perumusan, 
pemenuhan, standar sarana dan 
prasarana  proses pembelajaran sebagai 
pedoman pemenuhan sarana 
pembelajaran dan disosialisasikan di 
tingkat Fakultas yang diperbaharui 
setiap tahun. 

2. Wakil Dekan menerima usulan dan 
merekap kebutuhan sarana dan 
prasarana proses pembelajaran dari 
seluruh program studi sebagai upaya 
dalam pemenuhan standar proses 
pembelajaran setiap akhir tahun 
anggaran yang disampaikan ke Biro 
Administrasi Umum (BAU) 

3. Biro Administrasi Umum (BAU) 
merangkum semua kebutuhan sarana 
dan prasarana pembelajaran dari setiap 
unit kerja dan fakultas ditetapkan 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur 

4. Biro Administrasi Umum (BAU) harus 
melakukan konfirmasi usulan 
kebutuhan sarana dan prasarana 
proses pembelajaran kepada setiap unit 
kerja dan fakultas pada awal tahun 
pengusulan anggaran 

5. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
rasio antara pengguna sarana dan 
peralatan perabot minimal berupa meja, 
lemari, kursi, dan ditetapkan sesuai 
dengan karakteristik metode dan 
bentuk pembelajaran sebagai jaminan 
terselenggaranya proses pembelajaran 
dan pelayanan administrasi pada setiap 
tahun akademik 

6. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
rasio antara pengguna sarana dan 
peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, 
dan spesifikasi sarana dan ditetapkan 
berdasarkan karakteristik metode dan 
bentuk pembelajaran, untuk menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
dan pelayan administrasi akademik di 
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setiap tahun akademik 
7. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 

Ghafur harus memenuhi kecukupan 
rasio antara pengguna sarana terkait 
ketersediaan buku, buku elektronik, 
dan repository dan ditetapkan 
berdasarkan karakteristik metode dan 
bentuk pembelajaran, untuk menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
dan pelayan administrasi akademik di 
setiap tahun akademik 

8. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
sarana teknologi informasi dan 
komunikasi dan ditetapkan 
berdasarkan karakteristik metode dan 
bentuk pembelajaran serta harus 
melebihi standar minimal peralatan 
yang harus tersedia, untuk menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
dan pelayan administrasi akademik di 
setiap tahun akademik 

9. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
rasio antara pengguna sarana dan 
sarana instrumentasi eksperimen dan 
ditetapkan berdasarkan karakteristik 
metode dan bentuk pembelajaran, 
untuk menjamin terselenggaranya 
proses pembelajaran dan pelayan 
administrasi akademik di setiap tahun 
akademik 

10. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
rasio antara pengguna sarana olahraga 
dan kesenian dan ditetapkan 
berdasarkan karakteristik metode dan 
bentuk pembelajaran, untuk menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
dan pelayan administrasi akademik di 
setiap tahun akademik 

11. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
rasio antara pengguna sarana dan 
fasilitas umum dan ditetapkan 
berdasarkan karakteristik metode dan 
bentuk pembelajaran, untuk menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
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dan pelayan administrasi akademik di 
setiap tahun akademik 

12. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
bahan habis pakai dan ditetapkan 
berdasarkan karakteristik metode dan 
bentuk pembelajaran, untuk menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
dan pelayan administrasi akademik di 
setiap tahun akademik 

13. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan 
sarana pemeliharaan, keselamatan, dan 
keamanan dan ditetapkan berdasarkan 
karakteristik metode dan bentuk 
pembelajaran, untuk menjamin 
terselenggaranya proses pembelajaran 
dan pelayan administrasi akademik di 
setiap tahun akademik 

14. Universitas Jabal Ghafur harus 
melakukan sosialisasi dokumen 
prasarana proses pembelajaran kepada 
seluruh unit kerja sebagai pedoman 
pemenuhan sarana pembelajaran di 
tingkat Fakultas yang akan digunakan 
setiap tahun 

15. Universitas Jabal Ghafur harus 
menjamin kenyamanan dan 
kepemilikan lahan yang dimiliki oleh 
setiap unit kerja dan sesuai dengan 
rasio jumlah program studi 

16. Universitas Jabal Ghafur harus 
menjamin kecukupan ruang kelas yang 
digunakan oleh mahasiswa sebagai 
prasarana proses pembelajaran dengan 
rasio luas minimum 2 m2/mahasiswa 
pada setiap unit kerja 

17. Universitas Jabal Ghafur harus 
menjamin kecukupan jumlah 
laboratorium/studio/bengkel kerja/unit 
produksi sebagai bagian dari prasarana 
proses pembelajaran, dengan rasio luas 
dan jumlah mahasiswa 2 m2 / 
mahasiswa pada proses pembelajaran di 
setiap tahun akademik 

18. Universitas Jabal Ghafur harus 
menjamin kecukupan tempat 
berolahraga dan ruang untuk 
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berkesenian sebagai bagian dari 
prasarana proses pembelajaran yang 
sesuai dengan kebutuhan unit kerja 
untuk mendukung proses pembelajaran 
pada setiap tahun akademik 

19. Universitas Jabal Ghafur harus 
menjamin kecukupan ruang unit 
kegiatan mahasiswa sebagai prasarana 
proses pembelajaran dan 
pengembangan prestasi sesuai dengan 
kebutuhan pada setiap tahun akademik 

20. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus menyediakan ruang 
pimpina perguruan tinggi sebagai 
prasarana pimpinan dalam 
menjalankan proses pembelajaran 
dengan rasio luas ruangan minimum 4 
m2. 

21. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus memenuhi kecukupan, 
kelengkapan fasilitas akses umum, dan 
prasarana untuk dosen, tenaga 
kependidikan untuk menjalankan 
proses pembelajaran. 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Sarana dan 
Prasarana 
Pembelajaran 

1. Rektor menetapkan pedoman tertulis 
tentang perumusan, sosialisasi, 
pemenuhan, dan penelaahan sarana 
dan prasarana proses pembelajaran 

2. Rektor menetapkan Wakil Dekan untuk 
memetakan kebutuhan sarana dan 
prasarnan proses pembelajaran sebagai 
acuan dalam pemenuhan sarana dan 
prasarana pembelajaran setiap akhir 
tahun anggaran 

3. Rektor melalui Biro Administrasi Umum 
(BAU) merangkum semua kebutuhan 
sarana dan prasarana pembelajaran 
dari setiap unit kerja dan fakultas 
ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) setiap awal tahun 
anggaran 

4. Rektor melakukan koordinasi dengan 
Pengurus Yayasan Pembangunan 
Kampus Jabal Ghafur untuk 
pemenuhan sarana dan prasarana 
pembelajaran 

 

7. Indikator Ketercapaian 1. Sarana Proses Pembelajaran 
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Standar Sarana dan 
Prasarana 
Pembelajaran 

 Tersedia pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan 
dan penelaahan sarana pembelajaran 

 Tersedia dokumen rancangan sarana 
proses pembelajaran 

 Tersedia Sarana pembelajaran 
minimum yang meliputi: Perabot, 
Peralatan Pendidikan, media 
Pendidikan, buku, buku elektronik, 
dan repository, sarana teknologi 
informasi dan komunikasi, 
instrumentasi eksperimen, sarana 
olahraga, sarana berkesenian, sarana 
fasilitas umum, bahan habis pakai; 
dan, sarana pemeliharaan, 
keselamatan, dan keamanan 

 Tersedia dokumen sarana proses 
pembelajaran 

 Kecukupan rasio antara pengguna 
sarana dan jumlah perabot 

 Kecukupan rasio antara pengguna 
sarana dan peralatan pendidikan 

 Kecukupan rasio antara pengguna 
sarana dan media pendidikan 

 Kecukupan rasio antara pengguna 
dan sarana instrumentasi eksperimen 

 Kecukupan rasio antara pengguna 
dan sarana olahraga dan kesenian 

 Kecukupan fasilitas umum 

 Kecukupan bahan habis pakai 

 Kecukupan sarana pemeliharaan, 
keselamatan dan keamanan 

2. Prasana Proses Pembelajaran 

 Tersedia pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan 
dan penelaahan prasarana 
pembelajaran 

 Tersedia dokumen rancangan 
prasarana proses pembelajaran 

 Tersedia dokumen sosialisasi 
prasarana proses pembelajaran 

 Tersedia fasilitas kenyamanan dan 
kepemilikan lahan 

 Tersedia kecukupan fasilitas ruang 
kelas 

 Kecukupan jumlah bahan bacaan 

 Kecukupan jumlah laboratorium 
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 Kecukupan tempat berolahraga dan 
ruang untuk kesenian 

 Kecukupan ruang unit kegiatan 
mahasiswa 

 Tersedia ruang pimpinan perguruan 
tinggi 

 Kecukupan ruang dosen 

 Kecukupan ruang tata usaha 

 Kecukupan fasilitas umum 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 

1. Dokumen Standar Sarana dan 
Prasarana Pembelajaran 

2. Dokumen KKNI 
3. Dokumen Kurikulum 
4. Panduan Akademik Fakultas 

 

9. Referensi 1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

2. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 
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bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Pembiayaan 
Pembelajaran  

Pembiayaan merupakan unsur penentu 
dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan 
tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran di 
Perguruan Tinggi berkontribusi terhadap 
keberhasilan penyelanggaraan kegiatan yang 
dilakukan. Agar kegiatan-kegiatan 
perguruan tinggi  dapat terlaksana dengan 
baik dan berkualitas, maka diperlukan 
sistem keuangan dan pembiayaan yang baik 
pula.  

Standar pembiayaan pembelajaran perlu 
ditetapkan karena merupakan standar 
minimal tentang komponen dan besaran 
biaya investasi dan biaya operasional 
institusi yang disusun dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, 
sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 
seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan 
pembiayaan pada tingkat institusi. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur 

2. Rektor  
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standar Pembiayaan 
Pembelajaran 
 

3. Wakil Rektor II bidang keuangan 

4. Definisi Istilah 1. Standar pembiayaan pembelajaran 
adalah kriteria minimal tentang 
komponen dan besaran biaya investasi 
dan biaya operasional yang disusun 
dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan 

2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah 
bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk 
pengadaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dosen dan tenaga 
kependidikan pada pendidikan tinggi 

3. Biaya operasional pendidikan tinggi 
adalah bagian dari biaya pendidikan 
tinggi yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan pendidikan yang 
mencakup biaya dosen, biaya tenaga 
kependidikan, biaya bahan, operasional 
pembelajaran dan biaya operasional tidak 
langsung 

4. Biaya operasional tidak langsung adalah 
seluruh biaya yang tidak berkaitan secara 
langsung dengan proses Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

5. Biaya bahan atau peralatan habis pakai 
yang digunakan untuk melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Pembiayaan 
Pembelajaran 

1. Universitas Jabal Ghafur harus 
menyediakan dokumen kebijakan, 
mekanisme, prosedur dan sistem 
pembiayaan pendidikan dalam rangka 
memenuhi capaian pembelajaran lulusan 
yang disusun secara berkala sesuai 
ketentuan yang berlaku 

2. Rektor melalui wakil rektor bidang 
keuangan harus menyediakan pedoman 
tertulis tentang biaya pengadaan sarana 
dan prasarana, pengembangan dosen dan 
tenaga kependidikan untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan akademik setiap 
tahun akademik 

3. Rektor melalui wakil rektor bidang 
keuangan, dekan dan wakil dekan harus 
melakukan sosialisasi biaya pengadaan 
sarana dan prasarana, pengembangan 
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dosen dan tenaga kependidikan setiap 
ada pembaharuan pedoman 

4. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus menyediakan biaya 
pengadaan sarana dan prasarana yang 
cukup dalam rangka menciptakan 
suasana akademik yang baik untuk 
mendukung proses pembelajaran setiap 
tahun akademik. 

5. Rektor melalui wakil rektor bidang 
keuangan, Dekan dan wakil dekan harus 
mengevaluasi pendanaan dan biaya 
pembelajaran setiap akhir tahun 
anggaran 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Pembiayaan 
Pembelajaran 

1. Rektor menetapkan standar pembiayaan 
pembelajaran dengan berkoordinasi 
dengan Yayasan Pembangunan Kampus 
Jabal Ghafur 

2. Wakil Rektor bidang keuangan 
melaksanakan standar pembiayaan 
pembelajaran 

 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Pembiayaan 
Pembelajaran 

1. Sistem dan mekanisme pembiayaan 
pembelajaran 

 Tersedia pedoman tertulis tentang 
biaya pengadaan sarana dan prasana, 
pengembangan dosen dan tenaga 
kependidikan 

 Tersosialisasi tentang biaya 
pengadaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dosen dan tenaga 
kependidikan 

 Kecukupan biaya pengadaan sarana 
dan prasarana 

 Kecukupan biaya pengembangan 
dosen 

 Kecukupan biaya pengembangan 
tenaga kependidikan 

 Evaluasi pendanaan dan biaya 
pembelajaran 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Pembiayaan 
Pembelajaran  

 

1. Dokumen Standar Pembiayaan 
Pembelajaran 

2. Prosedur Operasional Baku pembiayaan 
pembelajaran 

3. Statuta UNIGHA 
4. Renstra UNIGHA dan Fakultas 
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5. Renop UNIGHA dan Fakultas 
 

9. Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  
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kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Tenaga Kependidikan  

Tenaga kependidikan adalah salah satu 
komponen dari penggerak pendidikan tinggi, 
yang perannya sangat signifikan dalam 
memperlancar roda kegiatan akademik. 
Peran penting tersebut ditentukan oleh 
kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan 
demikian kualifikasi dan kompetensi tendik 
adalah faktor utama yang harus 
diperhatikan dalam rekrutmen, dan 
penempatan tugas/kerja. 

Selain kualifikasi dan kompetensi 
tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan 
jumlah tendik terhadap jumlah tenaga 
pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan 
kinerja. Universitas Jabal Ghafur harus 
membuat pedoman rekruitmen, pengelolaan 
dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin 
semua proses tersebut terkendali dan 
terarah. Proses–proses tersebut harus 
didasarkan pada standar mutu tendik 
Universitas Jabal Ghafur. Dengan demikian 
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Universitas Jabal Ghafur perlu merumuskan 
standar Tenaga Kependidikan, sebagai 
acuan perencanaan, evaluasi dan 
pengembangan tenaga kependidikan di 
Unigha. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Tenaga 
Kependidikan 
 

1. Rektor 
2. Wakil Rektor II 
3. Wakil Dekan 

4. Definisi Istilah 1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber 
Daya Manusia yang bertugas 
melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan dan 
pelayanan teknis untuk menunjang 
penyelenggaraan proses pendidikan di 
satuan pendidikan atau penelitian 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Tenaga Kependidikan 

1. Tenaga kependidikan harus memiliki 
kualifikasi akademik paling rendah 
lulusan program diploma 3 (D3) dan 
lulusan setingkat SMA bagi tenaga 
administrasi 

2. LPM menetapkan pedoman rekruitmen 
tenaga kependidikan yang mengatur 
kriteria dan kompetensi tenaga 
kependidikan yang dibutuhkan 

3. Bagian Kepegawaian melakukan 
penempatan tenaga kependidikan sesuai 
dengan kompentensi kerja yang 
dibutuhkan 

4. LPM menyusun dan menetapkan 
pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga 
kependidikan yang selalu diperbaharui 
sesuai kebutuhan 

5. Bagian Kepegawaian melakukan 
sosialisasi pedoman tertulis tentang 
sistem evaluasi kinerja tenaga 
kependidikan yang telah diperbaharui 

6. LPM melakukan evaluasi kinerja tendik 
secara berkala dan membuat laporan 
tertulis kinerja tendik mengacu pada 
pedoman tertulis evaluasi kinerja 

7. Rektor melakukan peningkatan 
kompetensi tenaga kependidikan melalui 
program peningkatan penguatan 
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kapasitas (Recharging programme) secara 
terencana dan berkelanjutan 

8. Tenaga Kependidikan mengedepankan 
pelayanan prima kepada stakeholder 
pada masing-masing program 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Tenaga 
Kependidikan  

1. Universitas melakukan rekruitmen tendik 
mengacu pada pedoman rekruitmen 
tendik 

2. Universitas menjamin bahwa penempatan 
tendik pada suatu bidang kerja adalah 
didasarkan pada kualifikasi dan 
kompetensi tendik 

3. Universitas melakukan evaluasi kinerja 
tenaga kependidikan secara berkala 
mengacu pada pedoman evaluasi kinerja 
tendik 

4. Universitas melaksanakan program 
peningkatan kapasitas tendik secara 
berkelanjutan 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Tenaga Kependidikan  

1. Kualifikasi Akademik 

 Penugasan/penempatan tenaga 
kependidikan pada bidang kerja sesuai 
dengan kualifikasi akademik yang 
dipersyaratkan 

 Kualifikasi akademik untuk tenaga 
administrasi paling rendah SMA atau 
sederajat 

 Tenaga kependidikan dengan keahlian 
khusus dan sertifikat kompetensi 

2. Kompetensi Tenaga Kependidikan 

 Tersedianya pedoman peningkatan 
kompetensi tenaga kependidikan 
secara berkelanjutan 

 Jumlah pemenuhan peningkatan 
kompetensi tenaga kependidikan 
terencana dan berkala 

 Kompetensi pelayanan yang 
berkualitas 

3. Rekrutmen Tenaga Kependidikan 

 Tersedianya pedoman rekrutmen 
tenaga kependidikan yang mengatur 
kriteria dan kompetensi tenaga 
kependidikan yang dibutuhkan 

 Distribusi dan penempatan tenaga 
kependidikan pada unit prodi 
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berdasarkan atas kepatuhan dan 
kebutuhan 

4. Beban Kerja Tenaga Kependidikan 

 Tersedianya pedoman beban kerja 
tenaga kependidikan dan evaluasi 
kinerja tenaga kependidikan 

 Tersosialisasi pedoman beban kerja 
tenaga kependidikan dan evaluasi 
kinerja tendik 

 Terevaluasi kinerja tendik secara 
berkala dan membuat laporan tertulis 
kinerja tendik 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Tenaga Kependidikan  

 

Pedoman rekrutmen dan seleksi tenaga 
kependidikan 

9. Referensi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 
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bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar Hasil 
Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu bagian 
dari tri dharma perguruan tinggi yang 
dilaksanakan selain pendidikan dan 
pengabdian kepada masyarakat. Penelitian 
di perguruan tinggi diarahkan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan seni serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa. Target utama dalam suatu proses 
penelitian di perguruan tinggi adalah hasil 
penelitian, baik yang dilakukan dosen 
maupun mahasiswa secara individual atau 
kelompok. Agar penyelenggaraan penelitian 
dapat dilaksanakan dengan baik dan 
hasilnya berkualitas, maka perlu ditetapkan 
standar hasil penelitian. 

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 
2020, standar hasil penelitian merupakan 
kriteria minimal tentang mutu hasil 
penelitian pada tingkat universitas. Standar 
hasil penelitian disusun dan ditetapkan 
untuk menjamin tercapainya tujuan 
program penelitian di perguruan tinggi yang 
berperan strategis dalam memajukan ilmu 



75 
 

pengetahuan dan teknologi serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Hasil 
Penelitian 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Wakil Dekan  
4. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan 
yang dilakukan menurut kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis untuk 
memperoleh informasi, data dan 
keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan pembuktian kebenaran 
atau ketidakbenaran suatu asumsi di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

2. Standar hasil penelitian merupakan 
kriteria minimal terkait mutu hasil 
penelitian 

3. Hasil penelitian adalah semua luaran 
yang dihasilkan melalui kegiatan 
penelitian yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya akademik 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Hasil Penelitian 

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang 
Akademik harus menyusun kebijakan dan 
pedoman yang komprehensif dan rinci 
untuk mengintegrasikan kegiatan 
penelitian ke dalam pembelajaran dan 
dilakukan peninjauan setiap awal tahun. 

2. Dosen dan mahasiswa harus 
menghasilkan penelitian dalam arah 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan daya saing bangsa. 

3. Dosen wajib menyebarkanluaskan hasil 
penelitian yang tidak bersifat rahasia, 
tidak mengganggu dan/atau tidak 
membahayakan kepentingan umum atau 
nasional dengan cara/dalam bentuk : 
a. Dipublikasikan pada jurnal nasional 

lokal, jurnal nasional terakreditasi, 
jurnal internasional atau jurnal 
internasional bereputasi (JIB) 

b. Diseminarkan pada tingkat nasional 
atau internasional dengan luaran 
proseding 

c. Dipatenkan atau memperoleh HaKI 
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d. Teknologi tepat guna, rekaya social, 
model atau kebijakan 

e. Produk yang dapat dimanfaatkan 
pemangku kepentingan dan masyarakat 

f. Buku ajar atau bahan ajar 
4. Mahasiswa wajib mempublikasikan hasil 

penelitian pada jurnal nasional lokal atau 
jurnal nasional tidak terakreditasi 

5. LPPM Unigha wajib memfasilitasi 
diseminasi hasil penelitian minimal tiap 
tahun di tingkat universitas 

6. LPPM Unigha harus mendorong dan 
memfasilitasi dosen untuk memperoleh 
hak cipta, hak paten, merek dan yang 
sejenisnya dari hasil penelitian 

7. Dosen pembimbing skripsi/tugas akhir 
harus mengarahkan hasil penelitian 
mahasiswa untuk dipublikasikan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan di 
perguruan tinggi 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Hasil 
Penelitian 

 

1. Rektor menetapkan standar hasil 
penelitian 

2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk 
melaksanakan sosialisasi standar hasil 
penelitian 

3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi serta mengukur tingkat 
ketercapaian standar hasil penelitian  

 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Hasil Penelitian 
 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 Meningkatnya jumlah penelitian dasar 

 Meningkatnya jumlah penelitian 
terapan  

 Meningkatnya jumlah penelitian 
kerjasama perguruan tinggi 

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa 

 Meningkatnya jumlah produk terapan, 
teknologi tepat guna atau kebijakan 

3. Sebaran luaran Hasil Penelitian  

 Meningkatnya jumlah publikasi di 
jurnal nasional terakreditasi 

 Maningkatnya jumlah publikasi di 
jurnal internasional dan jurnal 
internasional bereputasi (JIB) 

 Meningkatnya publikasi di prossiding 
nasional dan internasional 
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 Meningkatnya jumlah paten, teknologi 
tepat guna, rekayasa social, model atau 
kebijakan 

 Meningkatnya jumlah produk, buku 
ajar atau bahan ajar 

4. Hasil penelitian mahasiswa memenuhi 
capaian pembelajaran lulusan  

 Tersedianya dokumen evaluasi capaian 
pembelajaran lulusan pada hasil 
penelitian mahasiswa 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Hasil Penelitian 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Penelitian di Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Penelitian di Universitas 
Jabal Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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UNIVERSITAS JABAL 
GHAFUR 

Kode/No  : LPM-
UNIGHA/SPMI/STANDART 
01.02.02 

Tanggal : 28 September 2020 

STANDAR ISI 
PENELITIAN 

Revisi : 1 

Halaman : 4 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 
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bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar Isi 
Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu unsur 
tri dharma perguruan tinggi disamping 
pendidikan dan pengabdian kepada 
masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi 
diarahkan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan seni serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa. 

Standar isi penelitian merupakan kriteria 
minimal tentang kedalaman dan keluasan 
materi penelitian. Sesuai dengan 
Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar 
isi penelitian harus mengacu pada standar 
hasil penelitian. Standar isi penelitian 
ditetapkan untuk menjamin tercapainya 
tujuan program penelitian dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta meningkatkan daya saing 
bangsa. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Dekan 
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standar Isi Penelitian 
 

4. Ketua Program Studi 

4. Definisi Istilah 1. Standar isi penelitian adalah kriteria 
minimal tentang kedalaman dan 
keluasan materi penelitian yang meliputi 
penelitian dasar dan terapan 

2. Meteri penelitian dasar adalah materi 
penelitian yang harus berorientasi pada 
luaran penelitian yang berupa penjelasan 
atau penemuan untuk mengantisipasi 
suatu gejala, fenomena, kaidah, model 
atau prostulat baru. 

3. Materi penelitian terapan adalah materi 
penelitian yang harus berorientasi pada 
luaran penelitian yang berupa inovasi 
serta pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang bermanfaat bagi 
masyarakat 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Isi Penelitian 

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan 
keluasan materi penelitian pada 
penelitian dasar dan terapan melalui 
kegiatan review proposal penelitian 

2. LPPM harus memastikan bahwa materi 
penelitian dasar berorientasi pada luaran 
penelitian yang berupa penjelasan atau 
penemuan untuk mengantisipasi suatu 
gejala, fenomena, kaidah,model atau 
postulat baru 

3. LPPM harus memastikan bahwa materi 
penelitian terapan berorientasi pada 
luaran penelitian yang berupa inovasi 
serta pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang bermanfaat bagi 
masyarakat, dunia usaha dan/atau 
industri 

4. LPPM mengembangkan skema-skema 
hibah penelitian pada desentralisasi 

5. LPPM mendorong agar materi penelitian 
desentralisasi harus menunjang mutu 
proses pembelajaran 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Isi Penelitian 

 

1. Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian 
2. Ketua LPPM melakukan sosialisasi 

standar isi penelitian 
3. Ketua LPPM mengimplementasi standar 

isi penelitian yang mengacu pada standar 
hasil penelitian 
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4. LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi serta mengukur tingkat 
ketercapaian standar isi penelitian di 
Universitas Jabal Ghafur 

7. Indikator Ketercapaian 
Standar Isi Penelitian 

 

1. Kedalaman dan keluasan materi 
penelitian 

 Meningkatnya jumlah proposal 
penelitian yang memenuhi unsur 
kedalaman dan keluasan materi pada 
penelitian dasar 

 Meningkatnya jumlah proposal 
penelitian yang memenuhi unsur 
kedalaman dan keluasan materi pada 
penelitian terapan 

 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Isi Penelitian 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Penelitian di Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Penelitian di Universitas 
Jabal Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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UNIVERSITAS JABAL 
GHAFUR 

Kode/No  : LPM-
UNIGHA/SPMI/STANDART 
01.02.03 

Tanggal : 28 September 2020 

STANDAR PROSES 
PENELITIAN 

Revisi : 1 

Halaman : 3 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 
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bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

  

2. Rasional Standar 
Proses Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu unsur 
tri dharma perguruan tinggi disamping 
pendidikan dan pengabdian kepada 
masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi 
diarahkan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan seni serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa. 

Untuk menghasilkan penelitian yang 
berkualitas serta memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis, sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya akademik, 
perlu disusun dan ditetapkan suatu standar 
proses penelitian yang mengatur tentang 
pelaksanaan kegiatan penelitian. proses 
penelitian yang baik akan menghasilkan 
hasil penelitian yang bermutu dan berdaya 
saing. 

Standar proses penelitian merupakan 
kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 
yangterdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, pelaporan, dan publikasi 
penelitian. Sesuai dengan Permendikbud No. 
3 Tahun 2020, standar proses penelitian 
harus mengacu pada standar hasil 
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penelitian dan standar isi penelitian. 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Proses 
Penelitian 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM UNIGHA 
3. Dekan 
4. Ketua Program Studi 
5. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Standar proses penelitian merupakan 
kriteria minimal tentang kegiatan 
penelitian yangterdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan 
publikasi penelitian 

5. Pernyataan Isi Standar 
Proses Penelitian 

1. LPPM harus membuat perencanaan 
penelitian yang meliputi penetapan 
tujuan penelitian, topic unggulan 
penelitian untuk masing-masing jurusan, 
roadmap penelitian, jumlah judul 
penelitian, buku ajar, dan lain-lain 

2. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil 
review perencanaan penelitian 

3. LPPM melakukan review terhadap proses 
pelaksanaan penelitian melalui review 
laporan kemajuan 

4. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan 
penelitian melalui mekanisme review 
laporan akhir penelitian 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Proses 
Penelitian 

 

1. Rektor menetapkan standar proses 
penelitian 

2. Rektor menunjuk ketua LPPM untuk 
melaksanakan sosialisasi standar proses 
penelitian 

7. Indikator Ketercapaian 
Standar Proses 
Penelitian 

 

1. Meningkatnya jumlah proposal penelitian 
yang memenuhi unsure kedalaman dan 
keluasan materi pada penelitian dasar 

2. Meningkatnya jumlah proposal penelitian 
yang memenuhi unsur kedalaman dan 
keluasan materi pada penelitian terapan 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Proses Penelitian 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Penelitian di Universitas Jabal Ghafur 
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6. Formulir Audit Penelitian di Universitas 
Jabal Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 
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bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Peneliti 

Penelitian merupakan salah satu unsur 
tri dharma perguruan tinggi disamping 
pendidikan dan pengabdian kepada 
masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi 
diarahkan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan seni serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa. 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas 
sangat ditentukan oleh mutu sumber daya 
manusia (SDM) peneliti. Peneliti yang handal 
dalam melaksanakan penelitian akan 
menghasilkan hasil-hasil penelitian yang 
berkualitas. Untuk menjadi peneliti yang 
kompeten wajib memiliki kemampuan 
tingkat penguasaan metodologi penelitian 
yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 
penelitian, serta tingkat kerumitan dan 
kedalaman penelitian. 

Berkaitan dengan hal di atas, Universitas 
Jabal Ghafur menetapkan standar peneliti 
yang merupakan kriteria minimal 
tentangkemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian. Sesuai dengan 
Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar 
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peneliti tersebut harus mengacu pada 
standar hasil penelitian, standar isi 
penelitian, standar proses penelitian dan 
standar penilaian. 
 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Peneliti 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Dosen 

4. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah 1. Standar peneliti merupakan kriteria 
minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian 

2. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas 
utama menstransformasikan, 
mengembangkan dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi melalui 
penalaran dan penelitian 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar Peneliti 

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana 
kegiatan penelitian) minimal wajib 
memiliki kemampuan penguasaan 
teknologi penelitian yang sesuai dengan 
bidang keilmuan, objek penelitian, serta 
tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 
penelitian 

2. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana 
kegiatan penelitian) mempunyai peta 
kegiatan penelitian atau rekam jejak 
(roadmap) yang jelas dan relevan dengan 
bidang ilmu yang dikembangkannya. 

3. Peneliti wajib merealisasikan luaran 
penelitian sesuai dengan yang 
disyaratkan oleh skim hibah penelitian 
dan janji peneliti 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Peneliti 

 

1. Ketua LPM menetapkan standar peneliti 
2. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi 

standar peneliti 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Peneliti 

 

1. Peneliti memiliki metode penelitian yang 
tepat 

2. Setiap peneliti mempunyai peta jalan 
penelitian 

3. Luaran penelitian sesuai dengan skim 
hibah 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 

1. Dokumen standar penelitian 
Kemenristekdikti 
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Peneliti 
 

2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM 
UNIGHA 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi Dan Misi 
Universitas Jabal 
Ghafur  

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul 

dan berkualitas, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  
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kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai 

wujud kepedulian almamater 

terhadap lingkungan sekitar dan 

masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha dan 

industri serta masyarakat sebagai 

wujud kinerja PT; 

 

2. Rasional Standar 
Pengelolaan 
Penelitian 

1. Standar pengelolaan penelitian 
merupakan acuan dalam mengelola 
manajemen penelitian di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur 

2. Mutu penelitian ditentukan oleh 
pengelolaan penelitian 

3. Pengelolaan penelitian meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian 
 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai  isi 
standar  Pengelolaan 
Penelitian 

1. Rektor 
2. LPPM 
3. Tim Penilai Proposal Penelitian 
4. Ketua Program Studi 

 

4. Definisi Istilah Standar pengelolaan penelitian 
merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
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pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan penelitian 

5. Pernyataan Isi 
Standar Pengelolaan 
Penelitian 

1. LPPM harus membuat Panduan 
Pengelolaan Penelitian Universitas 
Jabal Ghafur yang mencakup 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian. 

2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk 
Penelitian (RIP) yang merupakan 
bagian dari rencana strategis 
universitas dengan memuat antara 
lain:  
a. rumusan program bidang unggulan 

penelitian; 
b. tema penelitian yang diperlukan 

dalam setiap bidang unggulan; 
c. tema dan cakupan penelitian 

unggulan universitas; 
d. indikator capaian penelitian;  
e. perencanaan dana penelitian. 

3. LPPM wajib menyusun dan 
mengembangkan rencana program 
penelitian sesuai dengan rencana 
strategis penelitian perguruan tinggi.  

4. Rektor berkoordinasi dengan LPPM 
untuk membentuk Tim Penilaian 
Proposal penelitian. 

5. LPPM wajib menyusun dan 
mengembangkan peraturan, panduan, 
dan sistem penjaminan mutu internal 
penelitian.  

6. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian.  

7. LPPM wajib Melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
penelitian. 

8. LPPM wajib melakukan diseminasi 
9. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan 

kemampuan peneliti untuk dapat 
melaksanakan penelitian, penulisan 
artikel ilmiah, dan perolehan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). 

10. Universitas Jabal Ghafur wajib 
memiliki rencana strategis penelitian di 
dalam rencana strategisnya. 

11. Universitas Jabal Ghafur wajib 
menyusun kriteria dan prosedur 
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penilaian penelitian yang menyangkut 
aspek peningkatan jumlah publikasi, 
penemuan baru di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  

12. Universitas Jabal Ghafur 
mewajibkan dosen menulis buku ajar 
berdasarkan hasil penelitian di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

13. Universitas Jabal Ghafur wajib 
mengendalikan dan meningkatkan 
mutu pengelolaan lembaga dalam 
menjalankan program penelitian secara 
berkelanjutan. 

14. Universitas Jabal Ghafur wajib 
melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap lembaga penelitian dalam 
melaksanakan program penelitian. 

15. Universitas Jabal Ghafur wajib 
membangun kerjasama dengan 
lembaga lain yang memiliki sarana 
prasarana penelitian yang terstandar. 

16. Universitas Jabal Ghafur wajib 
melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap lembaga atau fungsi 
penelitian dalam melaksanakan 
penelitian. 

17. Universitas Jabal Ghafur wajib 
menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi penelitian dalam 
menyelenggarakan program penelitian 
paling sedikit melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

18. Yayasan Pembangunan Kampus 
Jabal Ghafur wajib melakukan analisis 
kebutuhan yang menyangkut jumlah, 
jenis, dan spesifikasi  sarana dan 
prasarana penelitian. 

19. Ketua Program Studi harus 
mendorong dan memfasilitasi dosen 
untuk melaksanakan penelitian dan 
mempublikasi hasil penelitian. 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Pengelolaan 
Penelitian 

1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai 
pengelola dana penelitiaan 

2. Rektor menerbitkan SK tim penilai 
penelitan.  

3. Ketua LPPM menyusun perangkat 
organisasi.  

4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran 
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pembiayaan penelitian.  
5. Ketua LPPM bertanggungjawab 

terhadap capaian dan target penelitian. 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Pengelolaan 
Pengelolaan 
Penelitian 

1. Tersedianya Panduan Pengelolaan 
penelitian yang meliputi 5 aspek 

2. Tersedianya Rencana Induk Penelitian 
3. Tersedianya program penelitian yang 

sesuai dengan rencana strategis 
Universitas Jabal Ghafur 

4. Tersedianya pedoman penjaminan 
mutu Internal penelitian 

5. Terlaksana Monev Internal Penelitian 
6. Terlaksana diseminasi hasil penelitian 
7. Pelatihan/works hop peningkatan 

kapasitas peneliti 
8. Tersedianya laporan pengelolaan 

penelitian 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Pengelolaan 
Penelitian 

1. Dokumen Standar Penelitian 
Kemenristekdikti 

2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM 
Universitas Jabal Ghafur 

3. Aturan Keuangan Negara 
 

9. Referensi 1. Dokumen Standar Penelitian 
Kemenristekdikti 

2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM 
Universitas Jabal Ghafur  

3. Aturan Keuangan Negara 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 
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bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Penilaian Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu unsur 
tri dharma perguruan tinggi disamping 
pendidikan dan pengabdian kepada 
masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi 
diarahkan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan seni serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa. 

Standar penilaian penelitian merupakan 
kriteria minimal tentang penilaian terhadap 
proses dan hasil penelitian. Standar 
penilaian penilitian harus mengacu pada 
standar hasil penelitian, standar isi 
penelitian dan standar proses penelitian. 
Oleh karena itu, Universitas Jabal Ghafur 
perlu menetapkan standar penilaian 
penelitian untuk menjamin adanya 
kesesuaian antara program yang 
dikembangkan di Universitas Jabal Ghafur 
dengan kebutuhan riil di masyarakat. 
 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM  
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standar Penilaian 
Penelitian 

 

4. Definisi Istilah 1. Standar penilaian penelitian adalah 
kriteria minimal penilaian terhadap 
proses dan hasil penelitian 

2. Penilaian proses penelitian adalah 
evaluasi terhadap proses kemajuan 
penelitian berdasarkan perencanaan 
penelitian yang dilakukan oleh reviewer. 

3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi 
terhadap mutu luaran penelitian dan 
kontribusinya terhadap pengembangan 
iptek, peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan daya saing bangsa 

4. Penilaian proses dan hasil penelitian 
dilakukan secara terintegrasi dengan 
prinsip penilaian yang meliputi : 
a. Edukatif merupakan penilaian untuk 

memotivasi peneliti agar terus 
meningkatkan mutu penelitiannya 

b. Objektif merupakan penilaian 
berdasarkan kriteria yang bebas dari 
pengaruh subjektivitas 

c. Akuntabel merupakan penilaian 
penelitian yang dilaksanakan dengan 
kriteria dan prosedur yang jelas dan 
dipahami oleh peneliti 

d. Transparan merupakan penilaian yang 
prosedur dan hasil penilaian dapat 
diakses oleh semua pemangku 
kepentingan 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar Penilaian 
Penelitian 

1. LPPM harus melakukan penilaian proses 
dan hasil penelitian untuk setiap skim 
penelitian 

2. LPPM harus menyediakan panduan 
penilaian penelitian dan instrumen 
penilaiannya pada aspek proses dan hasil 
penelitian 

3. LPPM melakukan penilaian proses dan 
hasil penelitian secara terintegrasi 
dengan prinsip penilaian edukatif, 
objektif, akuntabel, dan transparan serta 
mengikuti aturan yang berlaku 

4. LPPM memberikan hasil penilaian 
terhadap proses dan hasil penelitian 
kepada peneliti sesuai dengan tahapan 
penelitian 
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5. LPPM dalam melakukan penilaian proses 
penelitian dan hasil penelitian harus 
memperhatikan kesesuaian dengan 
standar hasil, standar isi, dan standar 
proses penelitian 

6. LPPM dalam melakukan penilaian 
penelitian menggunakan metode dan 
instrumen yang relevan, akuntabel dapat 
mewakili ukuran ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian kinerja hasil 
penelitian 

7. Universitas mengatur Penilaian penelitian 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
dalam rangka penyusunan laporan tugas 
akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam 
pedoman akademik UNIGHA 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Penilaian 
Penelitian 

 

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian 
Penelitian 

2. Ketua LPPM melakukan sosialisasi 
standar penilaian penelitian 

3. Ketua LPPM mengimplementasi standar 
penilaian penelitian yang mengacu pada 
standar hasil penelitian 

4. LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi serta mengukur tingkat 
ketercapaian standar penilaian penelitian 
di Universitas Jabal Ghafur 

 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Penilaian Penelitian 

 

1. Penilaian Proses dan hasil penelitian 

 Tersedianya panduan penilaian proses 
dan hasil penelitian untuk setiap skim 

 Tersedianya instrument penilaian 
proses dan hasil penelitian memuat 
unsur adukatif, objektif, akuntabel 
dan transparan 

 Hasil penilaian penelitian diumumkan 
kepada peneliti 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Penilaian Penelitian 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Penelitian di Universitas Jabal Ghafur 
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6. Formulir Audit Penelitian di Universitas 
Jabal Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi Dan Misi 
Universitas Jabal 
Ghafur  

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul 

dan berkualitas, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  
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transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai 

wujud kepedulian almamater 

terhadap lingkungan sekitar dan 

masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha dan 

industri serta masyarakat sebagai 

wujud kinerja PT; 

 

2. Rasional Standar  
Sarana dan Prasarana 
Penelitian 

1. Standar sarana dan prasarana 
penelitian merupakan kriteria 
minimal sarana dan prasarana yang 
diibutuhkan untuk mendukung 
kebutuhan isi dan proses penelitian 
untuk mencapai hasil penelitian. 

2. Sarana dan prasarana penelitian 
merupakan fasilitas perguruan tinggi 
yang digunakan untuk memfasilitasi 
kebutuhan penelitian paling sedikit 
terkait dengan bidang ilmu program 
studi dan tridarma perguruan tinggi. 

3. Sarana dan prasarana penelitian 
diperlukan untuk menunjang 
kebutuhan isi dan proses penelitian 
dalam rangka memenuhi dan 
meningkatkan mutu hasil penelitian 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur 
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untuk mencapai  isi 
standar  Sarana dan 
Prasarana Penelitian 

2. Rektor Universitas Jabal Ghafur 
3. Ketua LPPM 
4. Dekan 

4. Definisi Istilah 1. Sarana dan prasarana penelitian 
merupakan sarana yang harus 
diadakan/ disiapkan untuk 
mendukung para peneliti dan 
merupakan fasilitas perguruan tinggi. 

2. Sarana berupa seluruh peralatan 
utama pendukung penelitian harus 
dapat mendukung penelitian kekinian  

3. Prasarana adalah seluruh komponen 
pendukung penelitian 

5. Pernyataan Isi 
Standar Sarana dan 
Prasarana Penelitian 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus menyediakan sarana dan 
prasarana penelitian dan 
penunjangnya, seperti laboratorium, 
laboratorium lapangan, dan lainnya, 
yang digunakan untuk memfasilitasi 
penelitian. 

2. Rektor Universitas Jabal Ghafur 
memastikan bahwa Sarana dan 
prasarana penelitian memenuhi 
kelengkapan, standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan. 

3. Universitas Jabal Ghafur  mengatur 
pemakaian, perawatan serta revitalisasi 
sarana prasarana penelitian yang 
merupakan fasilitas universitas dalam 
suatu panduan atau peraturan Rektor. 

4. Universitas Jabal Ghafur harus 
melakukan revitalisasi dan 
pembaharuan terhadap sarana dan 
prasarana penelitian sesuai dengan 
Standar Mutu Penelitian 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Sarana dan 
Prasarana Penelitian 

1. Rektor menetapkan Standar sarana 
prasana penelitian.  

2. Rektor menunjuk LPPM untuk 
melaksanakan sosialisasi Standar 
sarana dan prasarana penelitian.  

3. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur menyiapkan dana perawatan 
dan operasional sarana dan prasarana 
penelitian yang berada di Universitas 
Jabal Ghafur. 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Sarana dan Prasarana 

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
yang terkait bidang keilmuan 

2. Tersedianya peraturan dan panduan 
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Penelitian  pengelolaan sarana dan prasarana 
penelitian 

3. Ketersediaan daftar sarana dan 
prasarana penelitian Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Tersedianya jadwal perawatan sarana 
dan prasarana penelitian di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Sarana dan Prasarana 
Penelitian 

1. Daftar Sarana dan Prasarana 
Universitas Jabal Ghafur 

2. SOP Penggunaan Sarana dan 
Prasarana Universitas Jabal Ghafur 
 

9. Referensi 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 

2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 
Tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan   

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 
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kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Pendanaan dan 
Pembiayaan 
Penelitian 

Dana dan biaya merupakan komponen 
penting untuk menjamin terlaksananya 
penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. 
Universitas Jabal Ghafur wajib menyediakan 
anggaran yang memadai agar pelaksanaan 
penelitian dapat berjalan dengan baik dan 
bermutu sesuai dengan Visi dan Misi 
Universitas. Oleh karena itu, Universitas 
Jabal Ghafur menetapkan standar 
pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

Standar pendanaan dan pembiayaan 
penelitian merupakan kriteria minimal 
sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan penelitian. Tercapainya standar 
pendanaan dan pembiayaan penelitian 
menunjukan produktivitas dan efektivitas 
institusi dalam menghasilkan karya-karya 
penelitian secara berkelanjutan. Sesuai 
dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, 
standar pendanaan dan pembiayaan 
tersebut harus mengacu pada standar hasil 
penelitian, standar isi penelitian, standar 
proses penelitian, standar peneliti, standar 
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sarana dan prasarana penelitian serta 
standar pengelolaan penelitian. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Pendanaan 
dan Pembiayaan 
Penelitian 

 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur 

2. Rektor 
3. Wakil Rektor II bidang Keuangan 
4. LPPM 
5. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Standar pendanaan dan pembiayaan 
penelitian merupakan kriteria minimal 
sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan penelitian 

2. Dana penelitian internal adalah dana 
penelitian wajib yang bersumber dari 
Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur dan Universitas Jabal Ghafur 

3. Dana penelitian eksternal adalah dana 
penelitian selain yang bersumber dari 
Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur dan Universitas Jabal Ghafur 

 

5. Pernyataan Isi 
Standar Pendanaan 
dan Pembiayaan 
Penelitian 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur wajib menyediakan dana 
penelitian internal  

2. Universitas Jabal Ghafur harus menjalin 
kerjasama dengan pihak eksternal untuk 
mendapatkan dana penelitian 

3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan 
dan pembiayaan penelitian dalam suatu 
peraturan Rektor 

4. LPPM menggunakan sumber pendanaan 
internal untuk membiayai 
a. Perencanaan penelitian 
b. Pelaksanaan penelitian 
c. Pengendalian penelitian 
d. Pemantauan dan evaluasi penelitian 
e. Pelaporan hasil penelitian 
f. Diseminasi hasil penelitian 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Pendanaan 
dan Pembiayaan 
Penelitian 

 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur menyediakan dana penelitian 

2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola 
dana penelitian 

3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian 
dengan berkoordinasi dengan LPPM 
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7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Pendanaan dan 
Pembiayaan 
Penelitian 

 

1. Besar dana penelitian internal Universitas 
Jabal Ghafur 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Pendanaan dan 
Pembiayaan 
Penelitian 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Penelitian di Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Penelitian di Universitas 
Jabal Ghafur 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030. 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 
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kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar Hasil 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan salah satu kegiatan tri dharma 
perguruan yang harus dilaksanakan selain 
pendidikan dan penelitian. Hasil pengabdian 
kepada masyarakat harus diarahkan untuk 
memberdayakan masyarakat sebagai upaya 
membantu memecahkan masalah, 
meningkatkan kesejahteraan umum dan 
daya saing bangsa serta sebagai bentuk 
implementasi IPTEKS. Agar hasil pengabdian 
kepada masyarakat memiliki kualitas yang 
baik dan meningkatkan kuantitas, maka 
Universitas Jabal Ghafur perlu menetapkan 
standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat. 

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 
2020, standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman, keluasan dan 
kehasilgunaan materi pengabdian kepada 
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masyarakat. 
 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Hasil 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Ketua LPM 
4. Wakil Dekan  
5. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada 
Masyarakat merupakan kriteria minimal 
hasil pengabdian kepada masyarakat 
dalam menetapkan, mengamalkan, dan 
membudayakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, guna memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

2. Hasil pengabdian kepada masyarakat 
berupa : 
a. Penyelasaian masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan 
keahlian civitas akademik yang 
relevan 

b. Penyelesaian masalah kesehatan 
senantiasa memanfaatkan teknologi 
tepat guna sesuai bidang keilmuan 
masing-masing program studi 

c. Bahan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

d. Bahan ajar atau modul peltihan untuk 
pengayaan sumber belajar 

e. Pengembangan potensi yang ada di 
masyarakat, serta menekankan pada 
upaya pemberdayaan masyarakat 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Hasil Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang 
Akademik harus menyusun kebijakan 
dan pedoman yang komprehensif dan 
rinci untuk mengintegrasikan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ke dalam 
pembelajaran dan dilakukan peninjauan 
setiap awal tahun 

2. Ketua LPPM harus menyediakan 
dan/atau memperbaharui dokumen 
pedoman tertulis, prosedur operasional 
baku, sosialisasi dan mekanisme 
monitoring dan evaluasi terkait hasil 
pengabdian kepada masyarakat pada 
setiap awal tahun 
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3. Ketua LPPM harus  menyediakan dan 
/atau memperbaharui rencana induk 
pengabdian kepada masyarakat yang 
berlaku selama 5 tahun pada setiap awal 
tahun 

4. Ketua LPPM harus memastikan bahwa 
hasil pengabdian kepada masyarakat 
harus sesuai dengan tujuan akademis, 
keilmuan, moral dan etika dan 
kebutuhan masyarakat setiap tahun 

5. Ketua LPPM harus memastikan bahwa 
hasil pengabdian kepada masyarakat 
harus diarahkan untuk penerapan hasil 
riset dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta daya saing bangsa 
setiap tahun 

6. Setiap dosen harus menyelenggarakan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
setiap semester yang menghasilkan luara 
dalam bentuk : a) teknologi tepat guna, b) 
produk yang bermanfaat untuk 
penyelesaian masalah yang dihadapi 
masyarakat, c) bahan ajar atau modul 
pelatihan untuk pengayaan sumber 
belajar, d) bahan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta hak 
kekayaan intelektual (Paten) 

7. Setiap dosen harus mendiseminasikan 
hasil pengabdian yang telah dilakukan 
baik di ingkat fakultas, lembaga maupun 
Universitas di setiap akhir semester 

8. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama di 
bidang pengabdian kepada masyarakat 
baik tingkat nasional maupun 
internasional minimal 2 kerjasama per 
tahun 

9. Ketua LPPM harus melakukan monitoring 
dan evaluasi internal kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat minimal 
1 kali per tahun 

10. Ketua LPM harus melakukan audit 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali 
per tahun. 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Hasil 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. LPM menetapkan standar hasil 
pengabdian  kepada masyarakat 

2. Ketua Yayasan menyediakan sarana, 
prasarana dan dana untuk meningkatkan 
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 hasil pengabdian kepada masyarakat 
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk 

melaksanakan sosialisasi standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat 

4. Ketua LPPM melakukan sosialisasi 
standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur secara berkala 

5. Ketua LPPM menyelenggarakan seminar 
hasil pengabdian kepada masyarakat. 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Hasil Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, 
prosedur operasional baku, sosialisasi 
dan mekanisme monitoring dan evaluasi 
terkait hasil pengabdian kepada 
masyarakat 

2. Tersedianya rencana induk pengabdian 
kepada masyarakat 

3. Terpenuhinya target jumlah proposal 
pengabdian yang diterima dan dipublikasi 

4. Terpenuhinya kesesuaian/relevansi 
keahlian sivitas akademik dengan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dilaksanakan 

5. Terpenuhinya hasil pengabdian 
masyarakat dengan pemanfaatan 
teknologi tepat guna 

6. Terpenuhinya hasil pengabdian 
masyarakat berupa pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

7. Terpenuhinya hasil pengabdian kepada 
masyarakat berupa bahan ajar atau 
modul pelatihan untuk pengayaan 
sumber belajar 

8. Terpenuhinya hasil pengabdian kepada 
masyarakat yang sesuai dengan tujuan 
akademis, keilmuan, moral dan etika dan 
kebutuhan masyarakat 

9. Jumlah hasil kegiatan pengabdian dosen 
yang diarahkan untuk penerapan hasil 
riset dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta daya saing bangsa 

10. Kerjasama pengabdian kepada 
masyarakat baik tingkat nasional 
maupun internasional 

11. Terselenggaranya monitoring dan 
evaluasi secara berkala atas kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
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8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Hasil Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Pengabdian kepada masyarakat di 
Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Pengabdian Kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 
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kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar Isi 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan salah satu kegiatan tri dharma 
perguruan yang harus dilaksanakan selain 
pendidikan dan penelitian. Hasil pengabdian 
kepada masyarakat harus diarahkan untuk 
memberdayakan masyarakat sebagai upaya 
membantu memecahkan masalah, 
meningkatkan kesejahteraan umum dan 
daya saing bangsa serta sebagai bentuk 
implementasi IPTEKS. Agar hasil pengabdian 
kepada masyarakat memiliki kualitas yang 
baik dan meningkatkan kuantitas, maka 
Universitas Jabal Ghafur perlu menetapkan 
standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat. 

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 
2020, standar isi pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman, keluasan, dan 
kehasilgunaan materi pengabdian kepada 



 

122 

 

masyarakat yang mengacu pada standar 
hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, perlu ditetapkan standar isi 
pengabdian kepada masyarakat agar dapat 
dilaksanakan pada Universitas Jabal 
Ghafur. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Isi 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Ketua LPM 
4. Wakil Dekan  
5. Dosen 
6. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah 1. Standar isi pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat 

2. Pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat merupakan hasil penelitian 
dosen di lingkungan Universitas Jabal 
Ghafur yang bersifat pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar Isi 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Ketua LPPM UNIGHA harus menyediakan 
dan/atau memperbaharui dokumen 
pedoman tertulis, prosedur operasional 
baku, sosialisasi dan mekanisme 
monitoring dan evaluasi terkait isi 
pengabdian kepada masyarakat pada 
setiap awal tahun 

2. Setiap dosen harus melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
melibatkan mahasiswa dengan 
kedalaman dan keluasan materi yang 
bersumber dari hasil penelitian atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat minimal 1 pengabdian per 
semester 

3. Setiap dosen harus melakukan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
merupakan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dapat 
diterapkan langsung dan dibutuhkan 
oleh masyarakat pengguna, 
memberdayakan masyarakat, teknologi 
tepat guna yang dapat dimanfaatkan 
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dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan masyarakat, model 
pemecahan masalah, rekayasa sosial, 
dan/atau rekomedasi kebijakan yang 
dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, 
industri,dan/atau Pemerintah, serta Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat 
diterapkan langsung oleh masyarakat, 
dunia usaha, dan/atau industri 

4. Ketua LPPM UNIGHA harus memastikan 
bahwa materi pengabdian kepada 
masyarakat diarahkan untuk mencapai 
visi, misi dan tujuan UNIGHA 

5. Ketua LPPM UNIGHA harus melakukan 
monitoring dan evaluasi internal kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat minimal 
1 kali per tahun 

6. Ketua LPM UNIGHA harus melakukan 
audit kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM 
minimal 1 kali per tahun 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Isi 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. Ketua LPM menetapkan  standar isi 
pengabdian kepada masyarakat 

2. Ketua Yayasan Pembangunan Kampus 
Jabal Ghafur (YPKJG) menyediakan 
sarana, prasarana dan dana untuk 
meningkatkan kualitas isi pengabdian 
kepada masyarakat 

3. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi 
standar isi pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen di lingkungan 
Universitas Jabal Ghafur 

4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat agar berjalan sesuai target 
dan tujuan kegiatan 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Isi Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1.  Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan 
penelaahan tentang kedalaman dan 
keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat 

2. Tersosialisasinya dokumen pedoman 
kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat 

3. Terpenuhinya rasio pengabdian kepada 
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masyarakat di seluruh program studi di 
UNIGHA 

4. Terpenuhinya rasio dosen yang 
melibatkan mahasiswa dalam pengabdian 
kepada masyarakat 

5. Terpenuhinya jumlah proposal 
pengabdian di level Nasional 

6. Terselenggaranya pengabdian kepada 
masyarakat yang bersumber dari hasil 
penelitian atau pengembangan IPTEK 

7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi 
secara berkala atas kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Isi Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Pengabdian kepada masyarakat di 
Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Pengabdian Kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 
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kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT. 

2. Rasional Standar 
Proses Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan salah satu kegiatan tri dharma 
perguruan yang harus dilaksanakan selain 
pendidikan dan penelitian. Hasil pengabdian 
kepada masyarakat harus diarahkan untuk 
memberdayakan masyarakat sebagai upaya 
membantu memecahkan masalah, 
meningkatkan kesejahteraan umum dan 
daya saing bangsa serta sebagai bentuk 
implementasi IPTEKS.  

Standar proses pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kegiatan pengabdian yang terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaab, evaluasi, 
pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian 
kepada masyarakat. 

3. Pihak yang bertanggung 
jawab untuk mencapai 
standar Proses 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Ketua LPM 
4. Wakil Dekan  
5. Ketua Program Studi 
6. Dosen 
7. Mahasiswa 
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4. Definisi Istilah 1. Standar proses pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, yeng terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan kegiatan 

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
wajib mempertimbangkan standar mutu, 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan pelaksana, masyarakat, 
dan lingkungan 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar Proses 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Setiap dosen wajib melaksanakan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
berupa:  
a) Pelayanan kepada masyarakat 
b) Penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan keahliannya 
c) Peningkatan kapasitas masyarakat 
d) Pemberdayaan masyarakat minimal 1 

kali per semester  
2. Ketua LPPM harus menyusun dan 

mengeluarkan format dan struktur 
proposal pengabdian yang mengacu pada 
skim pengabdian yang tersedia pada 
setiap awal tahun 

3. Ketua LPPM harus membentuk tim 
reviewer untuk mengevaluasi setiap 
proposal pengabdian kepada masyarakat 
yang diajukan oleh dosen setiap awal 
tahun 

4. Ketua LPPM harus melakukan diseminasi 
terhadap proses program pengabdian 
kepada masyarakat pada setiap siklus 
pengabdian kepada masyarakat 

5. Dosen dan mahasiswa harus 
menyerahkan laporan kegiatan dan 
produk hasil pengabdian kepada 
masyarakat kepada LPPM pada setiap 
akhir kegiatan PKM 

6. Ketua LPPM harus memastikan bahwa 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
harus mempertimbangkan standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan pelaksana, 
masyarakat dan lingkungan serta 
kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian 
bagi masyarakat 
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7. Ketua Program Studi harus memastikan 
bahwa kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh 
mahasiswa sebagai salah satu dari 
bentuk pembelajaran harus diarahkan 
untuk memenuhi capaian pembelajaran 
lulusan dan ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi dan dilakukan 
peninjauan ulang pada setiap awal tahun 
ajaran 

8. Wakil dekan harus mengatur besaran 
SKS atas kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh 
mahasiswa dan dilakukan peninjauan 
ulang pada setiap awal tahun ajaran 

9. Wakil dekan harus membuat regulasi 
terkait kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen dan mahasiswa 
yang harus diselenggarakan secara 
terarah, terukur dan terprogram dan 
dilakukan peninjauan ulang pada setiap 
awal tahun ajaran 

10. Ketua LPPM harus melakukan 
MONEV internal terkait proses 
pengabdian kepada masyarakat minimal 
1 kali per tahun 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Proses 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. Ketua LPM menyusun standar proses 
pengabdian kepada masyarakat 

2. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi 
standar proses pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di 
lingkuangan Universitas Jabal Ghafur 
secara berkala 

3. Ketua LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap proses pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Proses Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Perencanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
a. Tersedianya pedoman tertulis tentang 

perumusan, sosialisasi, pemenuhan, 
dan penelaahan tentang perencanaan 
pengabdian kepada masyarakat 

b. Tersosialisasinya dokumen pedoman 
perencanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

c. Tersedianya rencana strategis 
pengabdian kepada masyarakat 
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d. Terpenuhinya jumlah proposal 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dibiayai 

e. Terselenggaranya monitoring dan 
evaluasi secara berkala atas 
perencanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
a. Tersedianya pedoman tertulis tentang 

perumusan, sosialisasi, pemenuhan 
dan penelaahan tentang pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat 

b. Tersosialisasinya dokumen pedoman 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

c. Terselenggaranya kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh mahasiswa 
yang sesuai dengan pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan 

d. Terpenuhinya jumlah publikasi hasil 
pengabdian kepada masyarakat 

e. Terselenggaranya monitoring dan 
evaluasi secara berkala atas 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

3. Pelaporan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
a. Tersedianya pedoman monitoring dan 

evaluasi secara berkala atas 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

b. Tersosialisasinya dokumen pedoman 
pelaporan pengabdian kepada 
masyarakat 

c. Terpenuhinya jumlah laporan hasil 
pengabdian kepada masyarakat yang 
didanai 

d. Terdokumentasinya laporan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan biaya mandiri 

e. Terselenggaranya monitoring dan 
evaluasi secara berkala atas pelaporan 
pengabdian kepada masyarakat 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Proses Pengabdian 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
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Kepada Masyarakat 
 

3. Panduan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Pengabdian kepada masyarakat di 
Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Pengabdian Kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
 

 

 

 



 

132 

 

 

UNIVERSITAS JABAL 
GHAFUR 

Kode/No  : LPM-
UNIGHA/SPMI/STANDART 
01.03.04 

Tanggal : 28 September 2020 

STANDAR PELAKSANA 
PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Revisi : 1 

Halaman : 5 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PELAKSANA 

 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab Tanggal 

Nama Jabatan TandaTangan 

1. Perumusan Zufahmi, S.Pd., M.Si. Ketua LPM 

 

 

28 September 

2020 

2. Pemeriksaan 
Dr. Rahmi Agustina, S.Si., 
M.Pd. 

Warek I  
 

28 September 

2020 

3. Persetujuan Drs. Rusli Daud, M.M. 
Sekretaris 
Umum  Yayasan 

 
 

28 September 

2020 

4. Penetapan 
Prof. Dr. Bansu I. Ansari, 
M.Pd. 

Rektor 

 28 September 

2020 

5. Pengendalian Zufahmi, S.Pd., M.Si. Ketua LPM 

 

 
 
 

28 September 

2020 

 



 

133 

 

1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 
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kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Pelaksana Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan salah satu kegiatan tri dharma 
perguruan yang harus dilaksanakan selain 
pendidikan dan penelitian. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat diarahkan 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, memecahkan masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi 
hasil penelitian yang dilakukan perguruan 
tinggi sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa. Oleh karena itu, Universitas Jabal 
Ghafur perlu menyusun dan menetapkan 
standar pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat yang mengatur tentang 
pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 
2020, standar pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang kemampuan pelaksana pengabdian 
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kepada masyarakat yang mengacu pada 
standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat, standar isi pengabdian kepada 
masyarakat, standar proses pengabdian 
kepada masyarakat dan standar penilaian 
pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
Standar Pelaksana 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Dosen 

4. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah 1. Standar pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
kemampuan pelaksana untuk 
melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat 

2. Kemampuan pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat merupakan aturan 
yang disusun berdasarkan : 
a. Kualifikasi akademik 
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat 

3. Kemampuan pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat merupakan 
perangkat yang akan menentukan 
kewenangan melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat 

4. Pedoman mengenai kewenagan 
melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar Pelaksana 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat (ketua dan anggota 
pelaksana kegiatan PKM) minimal wajib 
memiliki kemampuan penguasaan 
teknologi penelitian yang sesuai dengan 
bidang keilmuan, objek, serta tingkat 
kerumitan dan tingkat kedalaman 
pengabdian 

2. Pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat (ketua dan anggota 
pelaksana kegiatan PKM) mempunyai 
peta kegiatan penelitian atau rekam jejak 
(roadmap) yang jelas dan relevan dengan 
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bidang ilmu yang dikembangkannya. 

3. Pelaksana wajib merealisasikan luaran 
PKM sesuai dengan yang disyaratkan 
oleh skim hibah PKM dan janji pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat 

4. Dosen sebagai pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat harus 
mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga 
kependidikan pada kegiatan pengabdian 
masyarakat yang dilaksanakannya 

5. Ketua LPPM harus melakukan monitoring 
dan evaluasi internal terkait proses 
pengabdian kepada masyarakat minimal 
1 kali per tahun. 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Pelaksana 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. Ketua LPM merumuskan standar 
pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat 

2. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi 
standar pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen dan mahsiswa di 
lingkungan Universitas Jabal Ghafur 
secara berkala 

3. Rektor mengeluarkan SK Rektor tentang 
pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat 

4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap proses pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat. 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Penilaian Pelaksana 
Kepada Masyarakat 

 

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan, 
penelaahan serta prosedur operasional 
baku tentang pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat 

2. Tersedianya instrument pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat 

3. Tersedianya panitia pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat yang 
disahkan oleh Rektor 

4. Tersedianya data sebaran dosen dan 
jenis pengabdian yang sudah 
dilaksanakan per tahun 

5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
dosen dan melibatkan mahasiswa dan 
tenaga kependidikan 

6. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan 
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pengabdian kepada masyarakat dengan 
melibatkan mahasiswa dan tenaga 
kependidikan 

7. Terselenggaranya monitoring dan 
evaluasi secara berkala atas 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Pelaksana Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas 
Jabal Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Pengabdian kepada masyarakat di 
Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Pengabdian Kepada 
masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi Dan Misi 
Universitas Jabal 
Ghafur  

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul 

dan berkualitas, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  
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transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai 

wujud kepedulian almamater 

terhadap lingkungan sekitar dan 

masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha dan 

industri serta masyarakat sebagai 

wujud kinerja PT; 

2. Rasional Standar 
Pengelolaan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Standar pengelolaan pengabdian 
kepada masyarakat merupakan acuan 
dalam mengelola manajemen penelitian 
di lingkungan Universitas Jabal Ghafur 

2. Mutu pengabdian kepada masyarakat 
ditentukan oleh pengelolaan PKM 

3. Pengelolaan PKM meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan PKM 
 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai  isi 
standar  Pengelolaan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Rektor 
2. LPPM 
3. Tim Penilai Proposal PKM 
4. Ketua Program Studi 
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4. Definisi Istilah Standar pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan PKM 

5. Pernyataan Isi 
Standar Pengelolaan 
Penelitian 

1. LPPM harus membuat Panduan 
Pengelolaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Universitas Jabal Ghafur 
yang mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan PKM. 

2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk 
PKM (RIP) yang merupakan bagian dari 
rencana strategis universitas dengan 
memuat antara lain:  
a. rumusan program bidang unggulan 

PKM; 
b. tema pengabdian kepada masyarakat 

yang diperlukan dalam setiap bidang 
unggulan; 

c. tema dan cakupan PKM unggulan 
universitas; 

d. indikator capaian PKM;  
e. perencanaan dana PKM. 

3. LPPM wajib menyusun dan 
mengembangkan rencana program 
PKM sesuai dengan rencana strategis 
penelitian perguruan tinggi.  

4. Rektor berkoordinasi dengan LPPM 
untuk membentuk Tim Penilaian 
Proposal PKM. 

5. LPPM wajib menyusun dan 
mengembangkan peraturan, panduan, 
dan sistem penjaminan mutu internal 
PKM.  

6. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan 
PKM.  

7. LPPM wajib Melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
PKM. 

8. LPPM wajib melakukan diseminasi 
9. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan 

kemampuan pelaksana PKM untuk 
dapat melaksanakan PKM, penulisan 
artikel ilmiah, dan perolehan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). 

10. Universitas Jabal Ghafur wajib 
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memiliki rencana strategis PKM di 
dalam rencana strategisnya. 

11. Universitas Jabal Ghafur wajib 
menyusun kriteria dan prosedur 
penilaian PKM yang menyangkut aspek 
peningkatan jumlah publikasi, 
penemuan baru di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  

12. Universitas Jabal Ghafur mewajibkan 
dosen menulis buku ajar berdasarkan 
hasil PKM di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

13. Universitas Jabal Ghafur wajib 
mengendalikan dan meningkatkan 
mutu pengelolaan lembaga dalam 
menjalankan program PKM secara 
berkelanjutan. 

14. Universitas Jabal Ghafur wajib 
melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap lembaga PKM dalam 
melaksanakan program PKM. 

15. Universitas Jabal Ghafur wajib 
membangun kerjasama dengan 
lembaga lain yang memiliki sarana 
prasarana PKM yang terstandar. 

16. Universitas Jabal Ghafur wajib 
melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap lembaga atau fungsi PKM 
dalam melaksanakan PKM. 

17. Universitas Jabal Ghafur wajib 
menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi PKM dalam 
menyelenggarakan program PKM paling 
sedikit melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

18. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur wajib melakukan analisis 
kebutuhan yang menyangkut jumlah, 
jenis, dan spesifikasi  sarana dan 
prasarana PKM. 

19. Ketua Program Studi harus 
mendorong dan memfasilitasi dosen 
untuk melaksanakan PKM dan 
mempublikasi hasil PKM. 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Pengelolaan 
Penelitian 

1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai 
pengelola dana PKM 

2. Rektor menerbitkan SK tim penilai 
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PKM.  
3. Ketua LPPM menyusun perangkat 

organisasi.  
4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran 

pembiayaan PKM.  
5. Ketua LPPM bertanggungjawab 

terhadap capaian dan target PKM. 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Pengelolaan 
Pengelolaan 
Penelitian 

1. Tersedianya Panduan Pengelolaan PKM 
yang meliputi 5 aspek 

2. Tersedianya Rencana Induk PKM 
3. Tersedianya program PKM yang sesuai 

dengan rencana strategis Universitas 
Jabal Ghafur 

4. Tersedianya pedoman penjaminan 
mutu Internal PKM 

5. Terlaksana Monev Internal PKM 
6. Terlaksana diseminasi hasil PKM 
7. Pelatihan/workshop peningkatan 

kapasitas pelaksana pengabdian 
kepada masyarakat 

8. Tersedianya laporan pengelolaan PKM 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Pengelolaan 
Penelitian 

1. Dokumen Standar PKM 
Kemenristekdikti 

2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM 
Universitas Jabal Ghafur 

3. Aturan Keuangan Negara 
 

9. Referensi 1. Dokumen Standar PKM 
Kemenristekdikti 

2. Dokumen Panduan PKM LPPM 
Universitas Jabal Ghafur  

3. Aturan Keuangan Negara 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 
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kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Penilaian Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat 
merupakan salah satu kegiatan tri dharma 
perguruan yang harus dilaksanakan selain 
pendidikan dan penelitian. Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat diarahkan 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, memecahkan masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi 
hasil penelitian yang dilakukan perguruan 
tinggi sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing 
bangsa. 

Permasalahan yang diahadapi oleh 
masyarakat seyogyanya menjadi pusat 
perhatian dan fokus dari pengabdian kepada 
masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi 
alih teknologi dari temuan Perguruan Tingi 
kepada masyarakat pengguna. Oleh karena 
itu, program penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat di Universitas Jabal 
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Ghafur harus benar-benar dipastikan 
berpihak kepada masyarakat luas. Oleh 
karena itu, diperlukan kriteria penilaian 
untuk memastikan adanya kesesuaian 
antara program yang dikembangkan di 
Univesitas Jabal Ghafur dengan kebutuhan 
riil di masyarakat. Untuk mengukur 
kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, 
dan pencapaian kinerja hasil pengabdian 
kepada masyarakat perlu disusun dan 
ditetapkan standar yang mengatur tentang 
penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

Standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang penilaian terhadap proses dan hasil 
pengabdian kepada masyarakat. Sesuai 
dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, 
standar proses pengabdian kepada 
masyarakat tersebut harus mengacu pada 
standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat, standar isi pengabdian kepada 
masyarakat dan standar proses pengabdian 
kepada masyarakat. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
Standar Penilaian 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. Rektor 
2. Ketua LPPM 
3. Ketua LPM 
4. Wakil Dekan  
5. Ketua Program Studi 
6. Dosen 
7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah 1. Standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang penilaian terhadap proses dan 
hasil pengabdian kepada masyarakat 

2. Penilaian proses dan hasil pengabdian 
kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
terintegrasi dengan prinsip penilaian 
paling sedikit : 
a) edukatif, yang merupakan penilaian 

untuk memotivasi pelaksana agar 
terus meningkatkan mutu pengabdian 
kepada masyarakat 

b) objektif, yang merupakan penilaian 
berdasarkan kriteria penilaian dan 
bebas dari pengaruh subjektivitas 



 

148 

 

c) akuntabel, yang merupakan penilaian 
yang dilaksanakan dengan kriteria 
dan prosedur yang jelas dan dipahami 
oleh pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat 

d) transparan, yang merupakan penilaian 
yang prosedur dan hasil penilaiannya 
dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan 

3. Penilaian proses dan hasil pengabdian 
kepada masyarakat selain memenuhi 
prinsip penilaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), harus memperhatikan 
kesesuaian dengan standar hasil, 
standar isi, dan standar proses 
pengabdian kepada masyarakat 

4. Kriteria minimal penilaian hasil 
pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a) terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 
masyarakat sesuai dengan sasaran 
program 

b) dapat dimanfaatkannya ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
masyarakat secara berkelanjutan 

c) terciptanya pengayaan sumber belajar 
dan/atau pembelajaran serta 
pematangan sivitas akademika sebagai 
hasil pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

d) teratasinya masalah sosial dan 
rekomendasi kebijakan yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku 
kepentingan 

5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode dan instrumen yang relevan, 
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja proses dan 
pencapaian kinerja hasil pengabdian 
kepada masyarakat. 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar Penilaian 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Ketua LPPM harus menyediakan 
dan/atau memperbaharui dokumen 
pedoman tertulis, prosedur operasional 
baku, sosialisasi dan mekanisme 
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monitoring dan evaluasi terkait penilaian 
pengabdian kepada masyarakat pada 
setiap awal tahun 

2. Ketua LPPM harus menyediakan acuan 
penilaian pengusulan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dan 
dilakukan peninjauan ulang pada setiap 
awal tahun 

3. Ketua LPPM harus menyediakan 
instrumen penilaian pengabdian kepada 
masyarakat yang memenuhi unsure 
edukatif, objektif, akuntabel, transparan, 
dan dilakukan peninjauan ulang pada 
setiap awal tahun 

4. Ketua LPPM harus menunjuk tim 
penilaian (pengusulan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban) kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
profesional, adil, jujur, kredibel, yang 
ditetapkan dengan SK Rektor pada 
setiap awal tahun. 

5. Ketua LPPM harus membuat kriteria 
minimal penilaian hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang meliputi: a) 
tingkat kepuasan masyarakat; b) 
terjadinya perubahan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan pada 
masyarakat sesuai dengan sasaran 
program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
masyarakat secara berkelanjutan; d) 
terciptanya pengayaan sumber belajar 
dan/atau pembelajaran serta 
pematangan sivitas akademika sebagai 
hasil pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi; dan e) teratasinya 
masalah sosial dan rekomendasi 
kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 
pemangku kepentingan; serta 
melakukan peninjauan pada setiap awal 
tahun 

6. Ketua LPPM harus menyusun kerangka 
waktu pelaksanaan penilaian 
pengabdian kepada masyarakat dan 
ditinjau ulang pada setiap awal tahun 

7. Ketua LPPM harus memberitahukan 
kepada seluruh sivitas akademika jika 
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terdapat perubahan jadwal pelaksanaan 
penyelenggaraan penilaian pengabdian 
kepada masyarakat paling telat 3 minggu 
sebelum perubahan jadwal tersebut 

8. Tim penilaian pengabdian kepada 
masyarakat harus melaksanakan 
kegiatan penilaian sesuai dengan 
kerangka waktu dan instrumen yang 
telah ditetapkan 

9. Tim penilaian pengabdian kepada 
masyarakat harus melakukan penilaian 
dengan menggunakan metode dan 
instrumen yang relevan, akuntabel, dan 
dapat mewakili ukuran ketercapaian 
kinerja proses serta pencapaian kinerja 
hasil pengabdian kepada masyarakat 
pada setiap kegiatan penilaian 

10. Ketua LPPM harus melakukan 
monitoring dan evaluasi internal terkait 
penilaian pengabdian kepada 

masyarakat minimal 1 kali per tahun. 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Penilaian 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

 

1. LPM merumuskan standar penilaian 
pengabdian kepada masyarakat 

2. Ketua LPPM untuk mensosialisasikan 
standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen dan mahasiswa 
di lingkungan Universitas Jabal Ghafur 
secara berkala 

3. Rektor mengeluarkan SK Rektor tim 
penilaian pengabdian kepada 
masyarakat 

4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap proses penilaian 
pengabdian kepada masyarakat 

 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Penilaian Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Tersedianya pedoman tertulis tentang 
perumusan, sosialisasi, pemenuhan, 
penelaahan serta prosedur operasional 
baku tentang penilaian pengabdian 
kepada masyarakat 

2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

3. Tersedianya instrumen penilaian 
pengabdian kepada masyarakat 

4. Tersedianya tim penilaian pengabdian 
kepada masyarakat yang disahkan 
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dengan SK Rektor 
5. Tersedianya kerangka waktu 

pelaksanaan penilaian pengabdian 
kepada masyarakat 

6. Terselenggaranya kegiatan penilaian 
proses pengabdian kepada masyarakat 
baik untuk kegiatan yang didanai 
maupun yang mandiri 

7. Terpublikasikannya hasil penilaian 
pengabdian kepada masyrakat di website 
LPPM 

8. Terselenggaranya monitoring dan 
evaluasi secara berkala atas kegiatan 
penilaian pengabdian kepada masyarakat 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Penilaian Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Pengabdian kepada masyarakat di 
Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Pengabdian Kepada 
masyarakat di Universitas Jabal Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan 

dunia usaha; 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian 

pada masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul 

dan berkualitas, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  
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transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

bidang pengabdian  masyarakat 

sebagai wujud kepedulian 

almamater terhadap lingkungan 

sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha dan 

industri serta masyarakat sebagai 

wujud kinerja PT; 

2. Rasional Standar  
Sarana dan Prasarana 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Standar sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal sarana 
dan prasarana yang diibutuhkan 
untuk mendukung kebutuhan isi 
dan proses pengabdian kepada 
masyarakat untuk mencapai hasil 
pengabdian kepada masyarakat.. 

2. Sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat merupakan 
fasilitas perguruan tinggi yang 
digunakan untuk memfasilitasi 
kebutuhan pengabdian kepada 
masyarakat guna memenuhi 
kegiatan tridarma perguruan tinggi. 

3. Sarana dan prasarana Pengabdian 
Kepada Masyarakat diperlukan 
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untuk menunjang kebutuhan isi dan 
proses pengabdian kepada 
masyarakat dalam rangka 
meningkatkan mutu hasil 
pengabdian. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai  isi 
standar  Sarana dan 
Prasarana Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

1. Yayasan Pembangunan Kampus 
Jabal Ghafur 

2. Rektor Universitas Jabal Ghafur 
3. Ketua LPPM 
4. Dekan 

 

4. Definisi Istilah 1. Sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat merupakan 
sarana yang harus diadakan/ 
disiapkan untuk mendukung 
pelaksana kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dan merupakan 
fasilitas perguruan tinggi. 

2. Sarana berupa seluruh peralatan 
utama pendukung pengabdian kepada 
masyarakat harus dapat mendukung 
pengabdian kepada masyarakat yang 
kekinian  

3. Prasarana adalah seluruh komponen 
pendukung pengabdian kepada 
masyarakat. 
 

5. Pernyataan Isi Standar 
Sarana dan Prasarana 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur harus menyediakan sarana 
dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat dan penunjangnya, 
seperti laboratorium, laboratorium 
lapangan, dan lainnya, yang 
digunakan untuk memfasilitasi 
pengabdian kepada masyarakat. 

2. Rektor Universitas Jabal Ghafur 
memastikan bahwa Sarana dan 
prasarana pengabdian kepada 
masyarakat memenuhi kelengkapan, 
standar mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan. 

3. Universitas Jabal Ghafur  mengatur 
pemakaian, perawatan serta 
revitalisasi sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat yang 
merupakan fasilitas universitas dalam 
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suatu panduan atau peraturan 
Rektor. 

4. Universitas Jabal Ghafur harus 
melakukan revitalisasi dan 
pembaharuan terhadap sarana dan 
prasarana pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan Standar 
Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Sarana dan 
Prasarana Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

1. Rektor menetapkan Standar sarana 
dan prasana pengabdian kepada 
masyarakat.  

2. Rektor menunjuk LPPM untuk 
melaksanakan sosialisasi Standar 
sarana dan prasarana Pengabdian 
Kepada Masyarakat.  

3. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur menyiapkan dana perawatan 
dan operasional sarana dan prasarana 
Pengabdian Kepada Masyarakat yang 
berada di lingkungan Universitas 
Jabal Ghafur. 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Sarana dan Prasarana 
Penelitian  

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
yang terkait bidang keilmuan 

2. Tersedianya peraturan dan panduan 
pengelolaan sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat 

3. Ketersediaan daftar sarana dan 
prasarana pengabdian kepada 
masyarakat Universitas Jabal Ghafur 

4. Tersedianya jadwal perawatan sarana 
dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat di lingkungan Universitas 
Jabal Ghafur 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Sarana dan Prasarana 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Daftar Sarana dan Prasarana 
Universitas Jabal Ghafur 

2. SOP Penggunaan Sarana dan 
Prasarana Universitas Jabal Ghafur 
 

9. Referensi 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2012 Tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 

2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi  
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang 

bagus (GuG), transparan dan 

akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  

bermanfaat  untuk  kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul 

dan berkualitas, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT; 



 

159 

 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

aktivitas  penelitian, luaran 

penelitian, seperti publikasi ilmiah 

terakreditasi nasional dan 

internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam 

bidang pengabdian  masyarakat 

sebagai wujud kepedulian almamater 

terhadap lingkungan sekitar dan 

masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah 

maju, pemerintah, dunia usaha dan 

industri serta masyarakat sebagai 

wujud kinerja PT; 

 

2. Rasional Standar 
Pendanaan dan 
Pembiayaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Dana dan biaya merupakan komponen 
penting untuk menjamin terlaksananya 
pengabdian kepada masyarakat yang 
bermutu dan berkelanjutan. Universitas 
Jabal Ghafur wajib menyediakan 
anggaran yang memadai agar 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat dapat berjalan dengan baik 
dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi 
Universitas. Oleh karena itu, Universitas 
Jabal Ghafur menetapkan standar 
pendanaan dan pembiayaan pengabdian 
kepada masyarakat. 

Standar pendanaan dan pembiayaan 
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pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal sumber dan 
mekanisme pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat. 
Tercapainya standar pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat menunjukan produktivitas 
dan efektivitas institusi dalam 
menghasilkan karya-karya pengabdian 
kepada masyarakat secara berkelanjutan. 
Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 
Tahun 2015, standar pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat tersebut harus mengacu 
pada standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat, standar isi pengabdian 
kepada masyarakat, standar proses 
pengabdian kepada masyarakat, standar 
pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat, standar sarana dan 
prasarana pengabdian kepada 
masyarakat serta standar pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pihak yang bertanggung 
jawab untuk mencapai 
standar Pendanaan dan 
Pembiayaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Yayasan Pembangunan Kampus 
Jabal Ghafur 

2. Rektor 
3. Wakil Rektor II bidang Keuangan 
4. LPPM 
5. Dosen 

 

4. Definisi Istilah 1. Standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal sumber 
dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat Dana penelitian internal 
adalah dana pengabdian kepada 
masyarakat wajib yang bersumber dari 
Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur dan Universitas Jabal Ghafur 

2. Dana pengabdian kepada masyarakat 
eksternal adalah dana pengabdian 
kepada masyarakat selain yang 
bersumber dari Yayasan 
Pembangunan Kampus Jabal Ghafur 
dan Universitas Jabal Ghafur 

3.  
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5. Pernyataan Isi Standar 
Pendanaan dan 
Pembiayaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur wajib menyediakan dana 
pengabdian kepada masyarakat 
internal  

2. Universitas Jabal Ghafur harus 
nebjalin kerjasama dengan pihak 
eksternal untuk mendapatkan dana 
pengabdian kepada masyarakat 

3. Rektor mengatur mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat dalam 
suatu peraturan Rektor 

4. LPPM menggunakan sumber 
pendanaan internal untuk membiayai 
a. Perencanaan pengabdian kepada 

masyarakat 
b. Pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat 
c. Pengendalian pengabdian kepada 

masyarakat 
d. Pemantauan dan evaluasi 

pengabdian kepada masyarakat 
e. Pelaporan hasil pengabdian kepada 

masyarakat 
f. Diseminasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat 
 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Pendanaan dan 
Pembiayaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal 
Ghafur menyediakan dana pengabdian 
kepada masyarakat Rektor menunjuk 
LPPM untuk pengelola dana 
pengabdian kepada masyarakat 

2. Rektor menunjuk tim penilai 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan berkoordinasi dengan LPPM 
 

7. Indikator Ketercapaian 
Standar Pendanaan dan 
Pembiayaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Tersedianya dokumen pedoman 
tertulias, prosedur operasional baku, 
sosialisasi dan mekanisme monitoring 
dan evaluasi terkait pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat 

2. Tersedianya anggaran yang rasional 
dan proporsional untuk kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

3. Tersedianya anggaran yang rasional 
dan proporsional untuk pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat 
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4. Tersedianya anggaran yang rasional 
dan proporsional untuk kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa 

5. Termanfaatkannya dana pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat untuk 
kegiatan seleksi proposal 

6. Termanfaatkannya dana pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat untuk 
kegiatan pemantauan dan evaluasi 

7. Termanfaatkannya dana pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat untuk 
kegiatan pelaporan 

8. Termanfaatkannya dana pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat untuk 
kegiatan diseminasi hasil pengabdian 
kepada masyarakat 

9. Termanfaatkannya dana pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat untuk 
kegiatan peningkatan kapasitas 
pelaksana 

10. Tersedianya laporan pengabdian 
kepada masyarakat dan laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan 
pengabdian kepada masyarakat 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Pendanaan dan 
Pembiayaan Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

 

1. Renstra Universitas Jabal Ghafur 
2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
3. Panduan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas 
Jabal Ghafur 

4. Prosedur monitoring dan evaluasi 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

5. Formulir Monitoring dan Evaluasi 
Pengabdian kepada masyarakat di 
Universitas Jabal Ghafur 

6. Formulir Audit Pengabdian Kepada 
masyarakat di Universitas Jabal 
Ghafur 

 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
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penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 



164 

 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

2. Rasional Standar Visi 
dan Misi 

Salah satu syrat wajib bagi sebuah 
institusi atau organisasi adalah memiliki visi 
dan misi. Setiap institusi memiliki visi dan 
misi yang berbeda, tergantung tujuan yang 
akan dicapai oleh masing-masing institusi. 
Oleh karena itu, peranan visi dan misi suatu 
institusi sangatlah penting.  

Universitas Jabal Ghafur merupakan 
salah satu perguruan tinggi swasta yang 
menjalankan fungsinya sebagai pelaksana 
kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, Universitas Jabal 
Ghafur harus menetapkan visi dan misi agar 
menjadi panduan bagi civitas akademika 
dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya.  

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Visi dan Misi  

1. Senat Universitas 
2. Rektor 
3. Wakil Rektor 
4. Dekan 
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5. Wakil Dekan 
6. Ketua Lembaga 
7. Ketua Program Studi 
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis 
9. Kepala Biro Akademik Umum 
10. Kepala Biro Administrasi Akademik 
11. Kepala Biro Kemahasiswaan 

 

4. Definisi Istilah 1. Unit Kerja adalah organ Universitas 
Jabal Ghafur, terdiri dari Fakultas, 
Program Studi dan Unit Pelaksana 
Teknis. 

2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan 
pendidikan dan pembelajaran yang 
memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan 
profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

3. Visi adalah pernyataan tetang cita-cita 
atau impian unit kerja yang ingin dicapai 
di masa depan. Khusus untuk program 
studi, visi harus juga menggambarkan 
keunggulan keilmuan (scientific vision) 
yang ingin diwujudkan. 

4. Misi adalah pernyataan tentang apa yang 
harus dikerjakan oleh unit kerja dalam 
usahanya mewujudkan visi dan 
mencakup pelaksanaan tridharma 
perguruan tinggi. 

5. Tujuan adalah rangkaian hal yang 
hendak dicapai, atau hasil yang 
diinginkan dalam waktu tertentu. 

6. Rencana strategis adalah peta jalan 
untuk mengarahkan operasional unit 
kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di 
lima tahun mendatang. 

7. Indikator kinerja adalah ukuran 
kuantitatif dan/atau kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian 
suatu sasaran atau tujuan yang telah 
ditetapkan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 
Visi dan Misi 

1. Senat Universitas bersama dengan 
pihak-pihak utama yang berkepentingan 
(dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, 
alumni, pengguna lulusan, dan 
pakar/mitra/organisasi 
profesi/pemerintah) wajib merumuskan 
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visi, misi dan tujuan Universitas Jabal 
Ghafur yang sangat jelas, realistic, 
berorientasi ke masa depan dan dapat 
terukur, dan ditetapkan oleh Rektor 
setelah mendapatkan persetujuan senat 
universitas.   

2. Fakultas dan Program Studi harus 
menyusun visi keilmuan (scientific 
vision) mencerminkan keunikan program 
studi yang sangat jelas, realistic, 
berorientasi ke masa depan dan dapat 
terukur dan ditetapkan oleh Dekan 
setelah mendapatkan persetujuan senat 
fakultas. 

3. Fakultas dan Program Studi harus 
menyusun visi, misi, tujuan dan strategi 
yang searah dan bersinerji dengan visi, 
misi, tujuan dan strategi perguruan 
tinggi serta mendukung pengembangan 
program studi dengan data implementasi 
yang konsisten 

4. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan 
unit kerja harus melakukan sosialisasi 
visi, misi, tujuan dan sasaran secara 
sistematis sehingga mampu dipahami 
dengan baik oleh seluruh civitas 
akademika dan tenaga kependidikan 
minimal 2 kali dalam setahun. 

5. Rektor dan pimpinan unit kerja harus 
menyusun Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) yang memuat 
pentahapan waktu dan tonggak capaian 
setiap tahapan yang terukur dan realistis 
berdasarkan visi, misi, tujuan dan 
sasaran (VMTS) masing-masing dan 
ditetapkan oleh Rektor paling lambat di 
akhir tahun 2020. 

6. Rektor dan pimpinan unit kerja harus 
memiliki Rencana Strategis periode 
2020-2024 yang memuat strategi dan 
program dengan indikator capaiannya 
terukur dan realistis yang berdasarkan 
VMTS masing-masing dan ditetapkan 
oleh Rektor paling lambat di akhir tahun 
2020. 

7. Rektor harus mengevaluasi capaian visi 
dan sasaran strategis Universitas Jabal 
Ghafur minimal 1 kali di setiap akhir 
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tahun anggaran 
8. Pimpinan unit kerja harus mengevaluasi 

capaian visi dan sasaran strategis dan 
menyusun laporan evaluasi diri unit 
kerja dan melaporkan ke pimpinan 
diatasnya di setiap akhir tahun anggaran 
dalam forum rapat kerja 

9. Ketua program studi harus mengevaluasi 
capaian visi dan sasaran strategis dan 
menyusun laporan evaluasi diri program 
studi dan melaporkan ke Dekan setiap 
akhir tahun anggaran dalam forum rapat 
kerja Fakultas. 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Visi dan Misi  

1. Rektor menunjuk Ketua LPM 
merumuskan dan mensosialisasikan 
standar visi, misi dan strategi 
pencapaian 

2. Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala 
UPT, dan Ketua Program Studi 

3. Rektor melalui LPM melakukan audit 
capaian pelaksanaan standar visi, misi 
dan strategi pencapaiannya 

4. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, 
Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Ketua 
Program Studi mengevaluasi tindak 
lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan 
manajemen untuk mengendalikan 
pencapaian standar visi, misi dan 
strategi pencapaiannya 

5. Rektor melalui LPM melakukan 
peningkatan mutu dengan meningkatkan 
standar visi, misi dan strategi 
pencapaiannya, khususnya untuk target 
indikator capaian yang sudah memenuhi 

 

7. Indikator Ketercapaian 
Standar Visi dan Misi 

1. Visi dan Misi 
a. Tersedia pedoman evaluasi 

keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan 
strategi pengembangan 

b. Tersedia visi, misi dan tujuan setiap 
unit kerja yang sangat jelas, realistis, 
berorientasi ke masa depan dan ada 
capain tahun 

c. Tersedia visi keilmuan (scientific 
vision) setiap program studi yang 
mencerminkan keunikan program 
studi yang sangat jelas, realistis, 
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berorientasi ke masa depan dan ada 
capain tahun 

d. Tersedia pedoman monev tingkat 
pemahaman visi, misi, dan tujuan 
program studi, fakultas dan 
universitas 

e. Visi, misi dan tujuan setiap unit 
kerja/program studi dipahami 
dengan baik oleh civitas akademika 

2. Rencana Pengembangan dan Evaluasi 
Pencapaian 
a. Tersedianya RIP Universitas dan Unit 

Kerja yang memuat pentahapan 
waktu dan tonggak capaian setiap 
tahapan yang terukur dan realistis 

b. Tersedianya Rencana Strategis 
(RENSTRA) 2020-2024 Universitas 
dan unit kerja yang memuat strategi 
dan program dengan indicator 
capaiannya terukur dan realistis 

c. Tersedianya pedoman monev capaian 
visi dan IKU Universitas Jabal Ghafur 

d. Tersedia laporan hasil evaluasi 
capaian visi, misi dan sasaran 
strategis UNIGHA tahunan 

e. Adanya persentase capaian kinerja 
Unigha 

f. Tersedia pedoman laporan evaluasi 
diri tahunan unit kerja dan program 
studi 

g. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan 
unit kerja mencakup capaian visi dan 
sasaran strategis dan disampaikan ke 
pimpinan diatasnya setiap akhir 
tahun anggaran dalam forum rapat 
kerja 

h. Tersedia laporan evaluasi diri tahunan 
program studi mencakup capaian visi 
dan sasaran strategis disampaikan ke 
ketua program studi setiap akhir 
tahun anggaran dalam forum rapat 
kerja fakultas 

i. Adanya persentase capaian kinerja 
program studi 
 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 

1. Master Plan UNIGHA 
2. Rencana Strategis UNIGHA 2020-2024 
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Visi dan Misi 
 

3. Prosedur penyusunan visi dan misi 
Universitas Jabal Ghafur 

4. Formulir evaluasi pelaksanaan visi dan 
misi di Universitas Jabal Ghafur 
 

9. Referensi 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang 
pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 

3. Statuta Universitas Jabal Ghafur 
4. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 
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kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar Tata 
Pamong dan 
Kepemimpinan 

Tata pamong mengacu pada Statuta 
Universitas Jabal Ghafur dan BAN-PT, 
digunakan untuk mengembangkan 
keunggulan-keunggulan universitas. Tata 
pamong juga merupakan suatu cara yang 
akan menjadikan pimpinan itu kuat dan 
visioner, sehingga sistem pengelolaan dan 
penjaminan mutu berjalan secara efektif. 
Fokus dari tata pamong sendiri adalah 
bagaimana kebijakan dan strategi mampu 
disusun dan diterapkan sehingga 
memungkinkan terwujudnya pengelolaan 
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perguruan tinggi yang baik.  
Standar tata pamong dan kepemimpinan 

perlu ditetapkan sebagai wujud penerapan 
kepemimpinan yang mengedepankan good 
university governance dan mengakomodasi 
seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran 
dan fungsi. Pengelola harus memberikan 
arahan secara efektif dalam mewujudkan 
visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran 
melalui strategi yang tepat. Tata pamong 
merupakan pedoman dalam mewujudkan 
pengelolaan perguruan tinggi yang 
menjunjung asas kredibilitas, transparansi, 
akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Tata 
Pamong dijadikan dasar dalam 
mengembangkan kebijakan, membuat 
keputusan dan penyelenggaraan prodi, 
jurusan, fakultas, dan universitas. 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Tata Pamong 
dan Kepemimpinan 

1. Senat Universitas 
2. Rektor 
3. Wakil Rektor 
4. Dekan 
5. Wakil Dekan 
6. Ketua Lembaga 
7. Ketua Program Studi 
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis 
9. Kepala Biro Akademik Umum 
10. Kepala Biro Administrasi Akademik 
11. Kepala Biro Kemahasiswaan 

 

4. Definisi Istilah Tata Pamong merupakan sistem yang 
berperan dalam meningkatkan efektifitas 
pemimpin dalam pengembangan kebijakan, 
pengelolaan, pengambilan keputusan dan 
penjaminan mutu berjalan efektif baik di 
tingkat program studi, fakultas dan 
universitas. 

 

5. Pernyataan Isi 
Standar Tata Pamong 
dan Kepemimpinan 

1. Universitas harus menerapkan sistem 
pengelolaan pendidikan tinggi yang 
berorientasi pada prinsip pengelolaan 
perguruan tinggi sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku di 
Indonesia selama menjalankan 
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fungsinya. 
2. Pimpinan universitas harus membentuk 

sistem administrasi pengelolaan 
pendidikan tinggi berasaskan prinsip 
efektifitas, efisiensi dan produktifitas 
dalam upaya mewujudkan visi, 
melaksanakan misi, dan mencapai 
tujuan serta memelihara integritas 
universitas. 

3. Universitas dan pimpinan organisasi 
perguruan tinggi harus memastikan tata 
pamong dijalankan dengan baik dimulai 
dari sistem pengelolaan fungsional yang 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pengembangan staf, pengarahan, 
pengawasan, monitoring dan evaluasi 
yang diperuntukkan bagi sumber daya 
pendidikan tinggi agar tercapai 
penyelenggaraan tri dharma perguruan 
tinggi. 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Tata Pamong 
dan Kepemimpinan  

1. Menjalankankan fungsi manajemen 
yaitu, planning, organizing, staffing, 
leading, dan controlling. 

2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi 
secara: 
a. Instruktif, yaitu membuat keputusan 

yang kemudian didelegasikan kepada 
bawahan 

b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat 
berdasarkan rapat bersama; 

c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas 
kepada bidang/unit untuk melakukan 
dan memutuskan atas pertimbangan 
sendiri setelah melakukan analisa 

d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi 
dengan berbagai bidang dan 
stakeholder; 

3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, 
terlaksananya misi, tercapainya tujuan, 
berhasilnya strategi pencapaian sasaran 
yang digunakan, secara kredibel, 
transparan, akuntabel, bertanggung 
jawab, dan adil. 

4. Penanggung jawab yang melaksanakan 
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kebijakan umum, mempunyai wewenang 
menetapkan peraturan, norma, dan 
standar penyelenggaran tridarma. 

5. Tata pamong dijalankan dengan 
menciptakan budaya organisasi yang 
dilaksanakan dalam bentuk tegaknya 
aturan, etika dosen, etika mahasiswa, 
etika karyawan, sistem penghargaan dan 
sanksi serta pedoman dan prosedur 
pelayanan (administrasi, perpustakaan, 
laboratorium, dan studio) yang 
diformulasikan oleh universitas, 
kemudian dilakukan sosialisasi, 
dilaksanakan oleh semua unsur 
internal,dievaluasi pelaksanaannya, dan 
dipantau dengan peraturan dan prosedur 
yang jelas. 

6. Menyusun dan menetapkan penjaminan 
mutu internal, input, proses, dan output 
dengan mekanisme kerja yang efektif, 
serta diterapkan dengan jelas pada 
tingkat fakultas, jurusan dan program 
studi. Mekanisme penjaminan mutu 
harus menjamin adanya kesepakatan, 
pengawasan dan peninjauan secara 
periodik untuk setiap kegiatan, dengan 
standar dan instrumen yang sahih dan 
handal. 

7. Indikator Ketercapaian 
Standar Tata Pamong 
dan Kepemimpinan 

A. Proses pengelolaan perguruan 
tinggidengan berprinsip pada asas 
kredibilitas, transparan, akuntabilitas, 
bertanggung jawab, dan adil 
1. Terlaksananya fungsi manajemen 

(planning, organizing, staffing, leading, 
controlling) di setiap unit kerja 
UNIGHA 

2. Tersedianya dokumen pedoman dan 
prosedur pelayanan kegiatan 
pendidikan tinggi di setiap unit kerja 
UNIGHA 

3. Tercapainya visi misi UNIGHA 
4. Tersedianya pedoman dan kebijakan 

terkait tata pamong 
B. Pengelolaan administrasi pendidikan 
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tinggi berasaskan prinsip efektifitas, 
efisiensi dan produktifitas dalam upaya 
mewujudkan visi, melaksanakan misi, 
dan mencapai tujuan UNIGHA 
1. Terlaksananya pengelolaan 

administrasi pendidikan tinggi di 
UNIGHA 

2. Terwujudnya budaya organisasi 
perguruan tinggi meliputi aturan, etika 
dosen, etika mahasiswa, etika 
karyawan, sistem penghargaan dan 
sanksi serta pedoman dan prosedur 
pelayanan di UNIGHA 

C. Penjaminan mutu pengelolaan Perguruan 
Tinggi 
1. Tersedianya dokumen pedoman 

penjaminan mutu internal terkait tata 
pamong meliputi input, proses dan 
output. 

 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Tata Pamong dan 
Kepemimpinan 

 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Statuta UNIGHA  
3. Rencana Strategis UNIGHA 2020-2024 
4. Instrumen Akreditasi BAN PT  

 

9. Referensi 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

2. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang 
pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 

3. Statuta Universitas Jabal Ghafur 
4. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 

(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  
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kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Sistem Penjaminan 
Mutu 

Pelaksanaan penjaminan mutu di 
perguruan tinggi merupakan kegiatan yang 
wajib dilakukan  dan tidak dapat diabaikan 
oleh perguruan tinggi serta menjadi 
keharusan untuk menjamin kualitas 
perguruan tinggi pada masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan 
Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristek 
Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi dan 
Permesristek Dikti No. 62 Tahun 2016 
tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Tinggi. 

Agar penjaminan mutu berjalan efektif 
untuk menjamin terlaksananya 
penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai 
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dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 
Universitas Jabal Ghafur, maka diperlukan 
standar sistem penjaminan mutu yang dapat 
digunakan sebagai acuan bagi pengelola 
penjaminan mutu pada tingkat Universitas, 
Fakultas dan Program Studi. Pelaksanaan 
standar sistem penjaminan mutu 
diharapkan dapat berjalan secara konsistem 
dan berkelanjutan baik bidang akademik 
maupun non akademik untuk mendorong 
terwujudnya budaya mutu di Universitas 
Jabal Ghafur. 

 

3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Sistem 
Penjaminan Mutu 

 

12. Rektor 
13. Wakil Rektor 
14. Dekan 
15. Wakil Dekan  
16. LPM 
17. JMF 
18. TPMA 
19. Dosen 
20. Ketua Program Studi 
21. Tenaga Kependidikan 
22. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah 1. Penjaminan mutu adalah proses 
penetapan dan pemenuhan standar 
pengelolaan secara konsisten dan 
berkelanjutan sehingga konsumen, 
produsen dan pihak lain yang 
berkepentingan memperoleh kepuasan 

2. Penjaminan mutu internal adalah 
penjaminan mutu yang dilakukan oleh 
institusi perguruan tinggi dengan cara 
yang ditetapkan perguruan tinggi 
pelaksana 

3. Dosen adalah pendidik profesional dan 
ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, 
dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat 

4. Tenaga Kependidikan adalah anggota 
masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan tinggi 
antara lain, pustakawan, tenaga 
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administrasi, laboran dan teknisi, serta 
pranata teknik informasi 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar Sistem 
Penjaminan Mutu 

1. Rektor harus menetapkan sistem 
penjaminan mutu internal secara otonom 
di setiap unit kerja untuk mengendalikan 
dan meningkatkan penyelenggaraan 
pendidikan tinggi secara berencana dan 
berkelanjutan yang diperbaharui setiap 
awal tahun 

2. Rektor harus menerapkan sistem 
penjaminan mutu internal mencakup 
semua kegiatan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat beserta 
sumber daya yang digunakannya untuk 
mencapai standar nasional pendidikan 
tinggi dan dilaksanakan dalam satu 
siklus tahunan 

3. Rektor dan seluruh unit kerja di 
lingkungan UNIGHA harus menetapkan 
dokumen kebijakan dan standar mutu 
yang terdokumentasi dan diperbaharui 
setiap 4 tahun 

4. Rektor, LPM dan seluruh unit kerja 
harus melakukan sosialisasi dokumen 
mutu (kebijakan, standar, manual, dan 
formulir) secara terprogram minimal 2 
kali per tahun 

5. Rektor, LPM dan JMF harus melakukan 
evaluasi capaian indikator standar mutu 
minimal 1 kali per tahun dan 
didokumentasikan dalam bentuk laporan 
hasil evaluasi 

6. LPM dan JMF harus melakukan audit 
internal mutu akademik di setiap 
program studi sebanyak 1 kali per tahun 
dan didokumentasikan dalam bentuk 
laporan hasil audit 

7. Ketua Yayasan Pembangunan Kampus 
Jabal Ghafur (YPKJG) harus 
mengalokasikan dana bagi Lembaga 
Penjaminan Mutu tingkat Universitas, 
Fakultas dan Program Studi 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Sistem 
Penjaminan Mutu 

1. Rektor menetapkan Standar Sistem 
Penjaminan Mutu Universitas 

2. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk 
melaksanakan sosialisasi Standar 
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Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas 
akademika Universitas Jabal Ghafur 

3. LPM dan JMF melaksanakan monev dan 
evaluasi standar penjaminan mutu 
kepada seluruh civitas akademika 
Universitas Jabal Ghafur 
 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Sistem Penjaminan 
Mutu 

1. Kelembagaan Penjaminan Mutu 
a. Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu 

Internal secara otonom di setiap unit 
kerja 

b. Tersedia bukti pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu internal 

2. Dokumen Mutu 
a. Tersedianya dokumen kebijakan dan 

standar mutu yang 
terdokumentasikan, disahkan oleh 
Yayasan dan pimpinan serta 
diperbaharui 4 tahun sekali 

b. Terlaksananya sosialisasi dokumen 
kebijakan dan standar mutu secara 
terprogram 

3. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal 
a. Evaluasi capaian indicator standar 

mutu setiap tahun 
b. Melakukan audit internal mutu 

akademik setiap tahun 
4. Pembiayaan Kelembagaan Penjaminan 

Mutu 
a. Tersedianya anggaran untuk 

penjaminan mutu tingkat universitas 
 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Sistem Penjaminan 
Mutu 

1. Rencana Strategis Universitas Jabal 
Ghafur 

2. POB Penjaminan Mutu Universitas 
3. POB Penjaminan Mutu 

Fakultas/Program Studi 
 

9. Referensi 1. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

2. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 
tentang KKNI 

3. Statuta Universitas Jabal Ghafur 
4. Rencana Strategis Universitas Jabal 

Ghafur 
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1. Visi, Misi dan Tujuan 
Universitas Jabal 
Ghafur 

Visi  

Menjadikan Universitas  riset untuk 

menghasilkan lulusan yang unggul  

berlandaskan iman dan taqwa baik di 

tingkat nasional maupun regional pada 

tahun 2030 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang berkualitas, 

berlandaskan iman dan taqwa; 

2) Menyelenggarakan tata kelola dan 

manajemen perguruan tinggi yang bagus 

(GuG), transparan dan akuntabel. 

3) Menyelenggarakan penelitian  yang  

kreatif  dan  inovatif  berdasarkan  

perkembangan  ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

4) Menyelenggarakan  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  bermanfaat  untuk  

kesejahteraan masyarakat; 

5) Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan lembaga 

pendidikan, dunia industri dan dunia 

usaha; 

 

Tujuan 

(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam 

bidang Tridarma PT yang lebih baik 

melalui audit mutu internal dan 

eksternal untuk menghasilkan mutu 

akademik, riset dan pengabdian pada 

masyarakat, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul dan 

berkualitas, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT; 
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(2) Mewujudkan  tata  kelola  PTS  yang  

transparan  dan  akuntabel,  serta  

kinerja  LPM  untuk menghasilkan 

kualitas PT yang lebih baik yang 

bermuara kepada meningkatnya 

kepercayaan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 

(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas  

penelitian, luaran penelitian, seperti 

publikasi ilmiah terakreditasi nasional 

dan internasional bereputasi, 

model/produk, prototype, buku 

ajar/referensi dan HKI; 

(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui 

Monitoring dan evaluasi dalam bidang 

pengabdian  masyarakat sebagai wujud 

kepedulian almamater terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat; 

(5) Memperkuat kerjasama dengan 

perguruan tinggi lain yang telah maju, 

pemerintah, dunia usaha dan industri 

serta masyarakat sebagai wujud kinerja 

PT; 

 

2. Rasional Standar 
Kerjasama 

Perguruan tinggi yang baik sebaiknya 
memiliki sistem pengelolaan kerja sama 
dengan pemangku kepentingan eksternal 
dalam rangka penyelenggaraan dan 
peningkatan mutu secara berkelanjutan 
program-program akademik.  Hasil kerja 
sama dikelola dengan baik untuk 
kepentingan akademik dan sebagai 
perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi 
sebagai lembaga nirlaba.  Perguruan tinggi 
yang baik seharusnya juga dapat  
merancang dan mendayagunakan program-
program kerja sama yang melibatkan 
partisipasi aktif program studi dan 
memanfaatkan dan meningkatkan 
kepakaran dan mutu sumber daya 
perguruan tinggi. 
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3. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar Kerjasama 

1. Rektor 
2. Wakil Rektor IV 
3. Dekan 
4. Wakil Dekan  
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 
6. Kepala Lembaga dan Unit lainnya 
7. Ketua Program Studi 
8. Kepala Perpustakaan 
9. Dosen 
 

4. Definisi Istilah 1. Standar kerjasama merupakan kriteria 
minimal tentang kerjasama di bidang 
tridharma perguruan tinggi 

2. Kerjasama ialah pekerjaan yang 
dilakukan oleh dua Instansi atau 
seseorang atau lebih dengan melakukan 
interaksi antar indivindu yang 
melakukan kerjasama hingga tercapai 
tujuan yang dinamis 

 

5. Pernyataan Isi 
Standar Kerjasama 

1. Setiap program studi di lingkungan 
Universitas harus menjalin kerjasama 
baik bidang pendidikan, penelitian, 
maupun pengabdian kepada masyarakat 
dengan lembaga pemerintah, swasta, 
maupun masyarakat dalam skala 
nasional  minimal 2 kerjasama setiap 
tahun, dan skala internasional minimal 1 
kerjasama setiap 2 tahun.  

2. Dosen harus menjadi anggota organisasi 
profesi minimal 80% agar bisa menjalin 
kerja sama dengan program studi yang 
sesuai dengan rumpun keilmuan setiap 
tahun.  

3. Rektor memfasilitasi program magang 
dosen. Setiap tahun minimal 2 orang 
dosen melaksanakan program magang 
yang diselenggarakan oleh Kemenristek 
Dikti. 

4. Ketua Program Studi mengevaluasi 
program kerja Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ) yang berhubungan 
dengan pihak eksternal minimal 2 kali 
setiap tahun. 

5. Kepala Perpustakaan menjalin kerjasama 
dengan perpustakaan di luar Universitas 
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agar memudahkan mahasiswa untuk 
mengakses bahan bacaan minimal 2 
kerjasama setiap tahun. 

6. Rektor mengevaluasi semua unit di 
lingkungan Universitas menjalin 
kerjasama dengan pihak eksternal dalam 
peningkatan sarana prasarana minimal 2 
kali setiap tahun. 

 

6. Strategi Pelaksanaan 
Standar Kerjasama  

1. Rektor merencanakan, memutuskan dan 
menyepakati kerja sama dalam negeri 
dan luar negeri dalam bentuk dokumen 
MoU. 

2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 
melakukan sosialisasi standar, dalam 
kegiatan pelaksanaan standar 

3. Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan 
Ketua Program Studi melaksanakan 
kerjasama sesuai dengan nota 
kesepahaman yang telah disepakati 

 

7. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Kerjasama 

1. Tingkat kerjasama dengan pihak 
eksternal semakin bertambah setiap 
tahun. 

2. Kepuasan pihak yang terlibat dan 
mengimplementasikan kerjasama  
meningkat 50% setiap tahun 

 

8. Dokumen Terkait 
Pelaksanaan Standar 
Kerjasama 

 

1. Daftar hadir penandatanganan kerjasama 
dan dokumen kerjasama 

2. Manual prosedur, borang dan formulir 
yang terkait dengan standar kerjasama 
 

9. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi 

3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

5. Instrumen Akreditasi BAN PT 
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