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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 



89 
 

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 


