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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan
karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Satuan Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) Universitas Galuh (UNIGAL) ini. Standar Mutu SPMI UNIGAL ini disusun
sebagai pedoman, panduan, arahan dan acuan dalam melaksanakan SPMI, baik pada tingkat
universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja dalam upaya peningkatan kualitas
Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Galuh.
Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
disampaikan dengan tulus kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI UNIGAL, dan juga
kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Standar Mutu
SPMI UNIGAL ini. Dengan tersusunnya buku ini, kami berharap masukan dari berbagai pihak
demi kemajuan UNIGAL.

Ciamis,

Mei 2017

Ketua SPM UNIGAL,

H. Budi Setia, Ir, M.M.
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BAB I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
SPMI UNIGAL

1.1.

Latar Belakang
Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang- undang
No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan
Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik
untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan
melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan
tinggi.
Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan
pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen
dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi,
penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan
tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar
pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh
menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional
pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki
keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada
peraturan yang ada.
Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4
telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional
Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud
No 49 tahun 2014, Universitas Galuh menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan
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pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut
butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Unigal dalam kaitan:
1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Unigal;
2. Untuk memacu Unigal agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan
yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Unigal, yang
dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.
Standar mutu Unigal dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara
deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif)yang dirumuskan secara spesifik dan
terukur serta mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree).
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unigal
sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus
dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar
mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta
pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Galuh.

1.2.

Komponen Standar Mutu Unigal
Komponen yang menjadi jaminan mutu Unigal ditetapkan sebagai Standar Mutu Universitas
Galuh. Standar mutu ditetapkan Unigal dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP
dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil
mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan
keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Unigal
mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan
pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk
menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unigal adalah:
I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

Standar kompetensi lulusan;
Standar isi pembelajaran;
Standar proses pembelajaran;
Standar penilaian pembelajaran;
Standar dosen dan tenaga kependidikan;
Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
Standar pengelolaan pembelajaran; dan
Standar pembiayaan pembelajaran.
II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
a. Standar hasil penelitian;
b. Standar isi penelitian;
c. Standar proses penelitian;
d. Standar penilaian penelitian;
e. Standar peneliti;
f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
g. Standar pengelolaan penelitian; dan
h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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d.
e.
f.
g.
h.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin
untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Galuh. Upaya
peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar
tersebut yang ditambah dengan 4 standar mutu Unigal berupa Standar Identitas, Standar Mahasiswa,
Standar Sistem Informasi, dan Standar Kerjasama.

1.3.

Pelaksanaan Standar Mutu Unigal
Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh
kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan
mahasiswa/peserta didik di Unigal. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan
inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terusmenerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali
mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi
sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.
Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang
terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti
Fakultas, Jurusan, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin
maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.
Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan,
pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam
upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses
pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan
pelaksanaan 28 komponen Standar Mutu Universitas Galuh dapat berjalan seperti yang
diharapkan.

1.4.

Pemantauan Standar Mutu Unigal
Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai
keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar
suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan
menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan
berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor- faktor penghambat dan
pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat
mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk
kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan
perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu Unigal
Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu
menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu
dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor- faktor yang
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terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan
mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah
sistematis sebagai berikut:
•
Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang
diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkahlangkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat
dikerjakan;
•
Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui
Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh
data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
•
Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah- langkah
koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam
penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
•
Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan
yang direncanakan;
•
Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan
apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat
apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan
sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih
baik;
•
Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan
masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk
dipergunakan kemudian hari.
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VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing
bangsa serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di
bidang penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat
membantu peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya
saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Standar Identitas Unigal diperlukan sebagai pedoman untuk mengaktualisasikan jati diri
yang dapat mencitrakan tentang Unigal, mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan
lain-lain yang menunjukkan jati diri UNIGAL dan menunjukkan karakteristik esensial dan
khas yang melekat pada UNIGAL serta membedakan UNIGAL dari universitas lain.
Karakteristik dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau
lambang, alamat dan lain-lain, dan karakteristik juga yang bersifat substansial seperti nilainilai (values) organisasi, visi, misi, dan tujuan.
Dalam hal ini standar identitas di Unigal baru dikaitkan dengan :Standar Visi Misi,
Standar evaluasi visi dan misi serta Standar simbol Unigal.
IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI / MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Karyawan
5. Mahasiswa

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan
dalam kurun waktu yang tegasdanjelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga
secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen
pengelola

universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan

terjadwal.
2. Misi adalah

kegiatanTridharma

perguruan

tinggi (pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepadamasyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi
universitas.
3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan
visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan
pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.

4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan
pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap
7 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

misi dan visi.
5. Standar Identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh Universitas Galuh
agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan universitas lain.
6. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili
citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi tujuan, strategi, dan
program.
7. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Galuh.
8. Karakteristik identitas :
a. Administratif: nama, logo/lambang, alamat;
b. Substansial: visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup, lagu mars/hymne dan
jas almamater.
9. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya
proses pendidikan di Universitas Galuh, mulai dari masukan, proses, sampai
kepada keluaran, serta pengguna hasil pendidikan.
10. Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada
pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar identitas adalah sesuatu yang menjelaskan tentang nama dan kedudukan
serta lambang dan atribut Universitas Galuh.
2. Beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian: .
a. Pernyataan visi, misi dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu
di dalam SPM Universitas Galuh.
b. Kesesuaian visi, misi dan tujuan dalam tingkatan Direktorat, Jurusan dan Prodi yang
ada
c. Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat. pilihan kala dan
struktur kalimatnya lugas, jelas dan komurnkatif.
d. Pernyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi.
e. Rumusan visi, misi dan tujuan Prodi harus bersifat strategis dan mampu
menunjukkan kekhasan Prodi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya.
serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam Prodi.
3. Atas persetujuan Senat. Rektor juga menetapkan:
a. Statuta (termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan dan strategi)
b. Nama, lambang/logo, motto, kartu identitas. stempel. kor surat, hymne. mars,
8 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

jas almamater.
4. lambang/logo Universitas Galuh harus mampu membangun citra dunia pendidikan
yang berlokasi di Kabupaten Ciamis dengan ciri khasnya
5. Pimpinan harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar telah sesuai dengan
apa yang dituliskan di standar identitas dan segera mengambil langkah koreksi
apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ ketidaksesuaian antara yang terjadi di
lapangan dengan isi standar

VII.

STRATEGI

Untuk menempuh standar Identitas Universitas Galuh, pimpinan menempuh langkah
langkah utama :
1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur
tentang Identitas Universitas Galuh.
2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi
pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi
dan misi institusi.
3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku
kepentingan Universitas Galuh.

VIII. INDIKATOR
1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Galuh semakin tinggi
dengan indikasi semakin banyaknya jumlah pendaftar calon mahasiswa
Universitas Galuh.
2. Tingkat kepuasan pengguna semakin tinggi
3. Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi.
4. Masa tunggu lulusan semakin pendek.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP pembuatan dan peninjauan 1ambang
2. SOP penyusunan dan uji publik visi dan misi
3. SOP sosialisasi visi dan misi
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X.

REFERENSI

1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan PemerintahNomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan PemerintahNomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Galuh
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
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KODE

UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR MAHASISWA

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/02
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
telah

memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu berkelanjutan

Penjaminan mutu seyogya meliputi semua komponen dalam pendidikan , salah satu
komponen tersebut adalah

mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan

mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi
tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi
penerimaan mahasiswa baru Sementara dalam proses pendidikan perlu pelayanan
dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan
dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan
kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk
memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga
harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Galuh melalui
Pusat Penjaminan Mutu menetapkan

standar

mahasiswa

yang

akan

menjadi

pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program
studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan
pembimbing.
Dalam standar ini Universitas galuh baru memiliki, standar Mahasiswa, standar
pembimbingan akademik, standar layanan kemahasiswaan, standar pelacakan lulusan dan
standar organisasi mahasiswa.

IV.

SUBYEK/PIHAK
STANDAR

YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

MENCAPAI

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat
dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri
atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Galuh.
VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas

harus

mempunyai
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kebijakan tentang

penerimaan mahasiswa

baru berdasarkan kesempatan yang sama.
2. Fakultas/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan
bahwa
calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
3. Fakultas/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat
diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi
secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan
masyarakat.
5. Fakultas/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik
dan konseling untuk mahasiswa.
6. Universitas/fakultas/program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan
dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi
kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
7. Universitas/fakultas/program studi harus mendorong mahasiswa untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa.

VII.

STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu
dekan bidang kemasiswaan secara berkala.
2. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan
perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
kegiatan mahasiswa.

VIII. INDIKATOR
1. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi
semakin selektif.
2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
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X.

REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,
Depdiknas, 2008.
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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KODE

UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/03
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra insititusi
dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau institusi
lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Universitas Galuh sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi
khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan
ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan
profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada
pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta
didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu,
teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Standar kompetensi lulusan melingkupi hal-hal yang berhubungan dengan :
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Arah Lulusan
3. Standar Hasil Studi Mahasiswa
4. Standar Peta Lulusan
5. Kelulusan Mahasiswa / Yudisium
6. Prestasi Mahasiswa
IV.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.
V.
1.

DEFINISI ISTILAH
Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal
yang dibutuhkandalamSistem PenjaminanMutuInternal.

2.

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan
standar sehingga standard dinyatakan berlaku.

3.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, pasal 1 ayat 4)

4.

Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk
menentukan/membuat draf standar.

5.

Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku

16 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai
standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat
dalammelaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu

VI.
1.

PERNYATAAN ISI STANDAR
Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum
Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi
sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).

2.

Ketua program studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi jurusan atau
program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
a. Kompetensi utama;
b. Kompetensi pendukung;
c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

3.

Ketua program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi
utama

merupakan

kompetensi

yang

harus

dimiliki

lulusan

prodi

yang

membedakan dengan lulusan prodi lain.
4.

Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta
tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa
Universitas Galuh.

5.

Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta
tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan,
keterampilan, dan sikap.

6.

Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kulifikasi kompetensi lulusannya
harus melibatkandosendanpemangkukepentingan(stakeholders) yangrelevan.

7.

Ketua prodi atas nama Dekan bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya
dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
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VII.
1.

STRATEGI
Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi
profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

2.

Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

VIII. INDIKATOR
Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan)

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan
X.
1.

REFERENSI
Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4.

DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.

5.

Tim Pengembangan

SPMI-PT,

“Sistem

Penjaminan

Mutu Internal

Perguruan Tinggi”,Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6.

Peraturan rektor no. no 691/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Penyusunan dan
Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Lingkungan Universitas Galuh.
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KODE

UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/04
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra insititusi
dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa serta
perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.
Pada

RASIONAL
era globalisasi serta

arus informasi

maka

dinamika

berkehidupan

bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala
lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam
sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem
Pendidikan Tinggi di Universitas Galuh dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk
mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Universitas Galuh sebagai bagian dari
bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta

kompetitif,

diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi,
pengguna

lulusan

ataupun

masyarakat

kebutuhan dunia pendidikan,

umum.

Untuk

mengatasi

dinamika

maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi,

pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan
stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk
mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu
memenuhi visi ilmiah (scientific visions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam
menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.
Oleh karenanya, Universitas Galuh menetapkan standar isi yang akan menjadi
tolok ukur bagi pimpinan fakultas, program studi maupun dosen yang bertanggung
jawab

dalam

perannya sebagai

pengembang standar isi.

perancang,

penilai,

dan

pembaharu

Standar isi pembelajaran melingkupi hal-hal yang

berhubungan dengan :
1. Standar Isi
2. Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
3. Standar Muatan Kurikulum
4. Standar Beban SKS efektif
5. Standar Kelengkapan Kurikulum
6. Standar Penetapan kalender Akademik
7. Standar Penyusunan Kurikulum
8. Standar Pengembangan Kurikulum
9. Standar Evaluasi Kurikulum

IV.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI
STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
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atau

V.

DEFINISI ISTILAH
1.

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar
tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

2.

Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

3.

Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan
dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan
untuk menentukan/ membuat draf standar.

4.

Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum
ditetapkan sebagai standar.

5.

Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5)
adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi
oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

6.

Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat
(2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,
kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.

7.

Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata
kuliah yang harus ditempuholehmahasiswadalam kegiatanpembelajaran.

8.

Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27
adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

9.

Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP nomor 17
tahun 2010 pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.

Kompetensi utama;

b.

Kompetensi pendukung;

c.

Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

10. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
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11. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program
studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)):
a.

Kurikulum inti;

b.

Kurikulum institusional.

12. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama
(kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).
13. Kurikulum

institusional

merupakan

sejumlah

bahan

kajian

dan

pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri
atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun
dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas
perguruan tinggi.
14. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung
dan kompetensi

lainnya,

yang bersifat khusus dan gayut dengan

kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi
penyelenggara program studi.
15. Kompetensi pendukung sebesar 20% sampai dengan 40% dari keseluruhan
beban studi.
16. Kompetensi lainnya sebesar 0% sampai dengan 30 dari keseluruhan beban
studi.
17. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan
dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan
beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan
beban penyelenggaraan program.
18. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam
belas) minggu.
19. Semester

sisipan/pendek adalah

diselenggarakan

antara

satuan kegiatan

semester genap

akademik yang

dan semester gasal atau

sebaliknya yang ekivalen dengan semester genap dan semester gasal
sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
20. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu)
semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh)
menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan
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terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus)
menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
21. Student Centered Learning (SCL) adalah system pembelajaran dengan
menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran
dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum
Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi
sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat
(1).
2. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas
nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2
ayat (1)) terdiri atas:
a. Kompetensi utama;
b. Kompetensi pendukung;
c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi
dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau
Jurusan sebagaimana amanat Kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat
(2).
4. Kurikulum inti

(kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2)) suatu

program studi bersifat:
(a) dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
(b) acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
(c) berlaku secara nasional dan internasional;
(d) lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masadatang;
(e) kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi,
masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
5. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang
diperkuat pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3) paling sedikit
memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
a. Landasan kepribadian;
b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga;
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c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan
ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan
keahlian dalam berkarya.
6. Dekan, ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi
utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari
jumlah sks kurikulum program sarjana; Sedangkan untuk program diploma
sekurang-kurangnya 40% dari
kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan (3)).
7. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka
dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) dan diploma wajib memuat
mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa
selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat
(2)).
8. Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana
strata satu dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan
kepribadian, kebudayaan.
9. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi
kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat
puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu
tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh
dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas)
semester.
10. Dekan, Ketua program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan
setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri
atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender
akademik universitas.
11. Dekan, Ketua Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester
sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya
yang kegiatannya ekivalen dengan satuan kredit semester (sks); Penanggung
jawab semester sisipan/pendek adalah Dekan dengan membentuk panitia/tim
yang melibatkan unsur administrasi fakultas.
12. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan
dengan sistem Student Centered Learning (SCL).
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13. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi
dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun
waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam
kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi
dengan stakeholders), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi
hasil pembelajaran.

VII. STRATEGI
1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi,
alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk
dosen.
VIII. INDIKATOR
1.

Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi
utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke
depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

2.

Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus
mata kuliah)

3.

Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata
kuliah yang selalu dimutahirkan.

4.

Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan
melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal
dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi
di bidangnya.

5.

Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik
dan monitoring proses pembimbingan.

6.

Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing
maksimal 20 orang

7.

Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal
4 kali per semester

8.

Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas
akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.

9.

Seluruh dosen pembimbing tugas akhir
program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang
keahliannya.
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10. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per
angkatan.
11. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir
minimal 8 kali.
12. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan.
13. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana
operasional.
14. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke

arah

peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau
bedah buku) minimal sekali dalam setahun.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

X.

REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4. Peraturan

Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19

tahun

2005 tentang

Indonesia Nomor 17

tahun

2010 tentang

Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah

Republik

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/05
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra insititusi
dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa serta
perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi

ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status

akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai
upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistem perguruan tinggi,
melakukan berbagai lokakarya

maupun menerbitkan berbagai buku atau

dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan
yang telah dilakukan oleh kemendikbud, tentunya terkait dalam meningkatkan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu:
1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data.
2. Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Penjaminan Mutu (Quality Assurance).
Demikian pula di Universitas Galuh, pada tahun 2010 telah dicanangkan Sistem
Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, berbagai
pelatihan- pelatihan maupun akan dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu
untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.
Guna peningkatan kualitas dan kemajuan kampus Universitas Galuhdiperlukan
komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu
kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan
kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga
dapat tergantung pada aspek Input, atau Proses di dalamnya.
Dalam pemenuhan standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), Universitas Galuh
telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah
Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses
pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu:
1. Standar Proses
2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran.
3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
4. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.
5. Standar Pelaksanaan Praktikum/Praktek
6. Standar Pengendalian Proses Pembelajaran
7. Standar Pelaksanaan Tugas/Karya Akhir
8. Standar Seleksi Calon mahasiswa
9. Standar Kelulusan
10. Standar Prestasi Mahasiswa
11. Standar Suasana Akademik
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12. Standar Administrasi Kegiatan Pendukung Proses Pembelajaran
13. Standar Materi dan Proses Pembelajaran
14. Standar penerapan metode Pembelajaran
15. Standar Sistem Rencana Studi Mahasiswa
16. Standar Perkuliahan Diploma (D3), Sarjana (S1), dan Pascasarjana (S2)
17. Standar Semester Pendek (SP)
18. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)
19. Standar Penundaan Kegiatan Akademik (Stop-Out)
20. Standar Monitoring Perkuliahan

IV.

SUBYEK/PIHAK

YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

MENCAPAI

STANDAR

V.

1.

Rektor sebagai pimpinan universitas

2.

Dekan sebagai pimpinan fakultas

3.

ketua program studi sebagai pimpinanmprogram studi

4.

Dosen dan tenaga kependidikan
DEFINISI ISTILAH

1. Student Centered Learning (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada
mahasiswa
2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
a. Ranah kognitif (learning to know): kemampuan yang berkenaan dengan
pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
b. Ranah afektif (learning to be) : kemampuan yang mengutamakan perasaan,
emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
c. Ranah psikomotorik (learning to do) : kemampuan yang mengutamakan
ketrampilan jasmani,
d. Ranah kooperatif (learning to live together) : kemampuan untuk bekerjasama.
3. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi,
masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran.
a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
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b. Jadual dan tempat kuliah
c. Jadual perwalian akademik
d. Jadual pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa
e. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaransesuai dengan yang
ditetapkan oleh universitas, dalam hal ini jurusan atau prodi.
2. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran.
a. Jumlah maksimal mhs per kelas
b. Beban mengajar maksimal per dosen
c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen
e. Prasarana dan sarana perkuliahan.
3. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya
Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran, yang mengatur tentang :
a. Pemantauan Supervisi
b. Evaluasi
c. Pelaporan
d. Tindak lanjut

VII.

INDIKATOR

1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutahir
dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum)
2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan
disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi
perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap
semester (mencakup materi kuliah,

metode pembelajaran,

penggunaan

teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
5. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang
6. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan
sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%.
7. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e- learning
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(blended system) minimal 20%.
8. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa,
kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus
setiap semester.
9. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan
kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang
bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
10. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks.
11. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali
pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.
12. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang
dimiliki oleh Unigal atau yang dapat diakses oleh Unigal.
I.

STRATEGI

Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan
sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan :
1. perencanaan proses pembelajaran
2. pelaksanaan proses pembelajaran
3. pengawasan proses pembelajaran
II.

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,
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III.
1.

REFERENSI
Kepmendiknas Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2.

Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

4.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas,
2008

5.

Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

6.

Peraturan rektor no. no 691/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Penyusunan dan
Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Lingkungan Universitas Galuh
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KODE

UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/06
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II. MISI UNIVERSITAS GALUH
Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra insititusi
dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa serta
perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6.

Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau institusi
lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III. RASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
telah memberikan arahan tentang pentingnya mutu pendidikan berkelanjutan. Penjaminan
mutu seyogyanya meliputi semua proses pendidikan salah satu proses tersebut adalah
penilaian pendidikan.
Penilaian pendidikan pada pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh
pendidik (dosen) dan penilai hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi, lebih lanjut PP
juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh
masing- masing perguruan tinggi.
Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang
berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta
didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi
diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk
mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap
semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan
mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.
Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Galuh melalui Pusat Penjaminan
Mutu menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok
ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang
bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.
Standar mutu yang tertuang dalam dokumen standar penilaian pembelajaran meliputi:
1. Standar Penilaian
2. Standar Penilaian Pendidikan
3. UTS
4. UAS
5. Standar Waktu Penilaian Hasil Proses Pembelajaran
6. Ujian Akhir Skripsi
7. Evaluasi umpan balik
8. Kartu hasil belajar mahasiswa
9. Penilaian hasil belajar
10. Evaluasi akhir kegiatan akademik
11. Evaluasi DO
12. Pelaporan EPSBED
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IV. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR
1.

Rektor sebagai pimpinan universitas

2.

Dekan sebagai pimpinan fakultas

3.

Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI ISTILAH
1.

Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan
tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap
dan dosen tidak tetap.

2.
3.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Galuh.
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa,
beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

4.

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.

5.

Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester
melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka
terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam
puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus
empat puluh) menit kerja lapangan.

6.

Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung
berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing
masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil
pada semester tersebut.

7.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada
periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang
diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing
masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.

8.

Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara
bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu
melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
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VI. PERNYATAAN ISI STANDAR
1.

Dekan,ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal
maupun secara tidak terjadwal.Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum
dalam kalender akademik.

2.

Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa
harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku.

3.

Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah
kognitif, psikomotorik, dan afektif.

4.

Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan:
(a) metode dan mekanisme penilaian,
(b) prosedur penilaian, dan
(c) instrumen penilaian.

5.

Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal
sebagai berikut:
(a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang ditetapkan,
(b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan
balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka,
(c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu
tujuan pembelajaran.

6.

Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
(a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran,
(b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian,
(c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik,
dan afektif),
(d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.

7.

Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
(a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran,
(b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang
menjadi sasaran penilaian,
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(c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman
pembelajaran mahasiswa,
(d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi
pembelajaran,
(e) penetapan

instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media

pembelajaran yang ada.
VII. STRATEGI
1.

Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu dekan
bidang akademik secara berkala.

2.

Dekan, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen
yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan
instrument penilaian.

3.

Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas.

VIII. INDIKATOR
1.

IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan.

2.

IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang
semakin singkat.

3.

Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti

prinsip edukatif,

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
4.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan,
dan angket.

5.

Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa

6.

Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara
akuntabel dan transparan.

7.

Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup

tahap

perencanaan, kegiatan

pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan
pemberian nilai akhir.
8.

Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada
semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan
ujian.
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IX.

DOKUMEN TERKAIT

1.

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik.

2.

Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan.

X.

REFERENSI
1. Kepmendiknas

Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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I.

SM/UNIGAL/SPMI01/07
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II. MISI UNIVERSITAS GALUH
Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 38 di
sebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan, administrasi, pengelolaan,
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan,
pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang
bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

menilai

hasil

pembelajaran,melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih
lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara
tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang
pendidikan

tinggi. Sedangkan

tugas

utama dosen

adalah mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan
input proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan
merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan
proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan
tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.
Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Galuh melalui Pusat
penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan
menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas,
pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab
dalam

merencanakan,mengelola

dan

mengembangkan sumber daya manusia di

lingkungan Universitas Galuh.
Standar mutu yang tertuang dalam Dokumen Standar Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan meliputi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Kualifikasi
Akademik Dosen, Standar Kompetensi Dosen,Standar Beban Kerja Dosen,Standar
Jumlah Dosen,Standar Pengembangan Dosen, Standar penghargaan dan Kesejahteraan
Dosen, Standar Rekrutisasi Dosen dan tenaga Kependidikan, Sertifikasi dosen, Studi
lanjut, Penyusunan statistik dosen, Pengangkatan jabatan structural, Pengajuan kenaikan
pangkat, Kenaikan gaji berkala, Pengajuan cuti, Pemberian penghargaan, Pemberian
hukuman, Standar tenaga kependidikan, Standar kualifikasi akademik dan kompetensi
tenaga kependidikan, Penerimaan pegawai baru, Penyusunan statistik pegawai,
Perpindahan pegawai, dan Pelatihan staff.
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IV.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan
V.

DEFINISI ISTILAH

Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas, fakultas, program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas:
(a) penghasilan dan jaminan social yang pantas dan memadai,
(b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,
(c) pembinaan karier,
(d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,
(e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
(a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian
masyarakat,
(b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,
(c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan
peserta didik,
(d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
(a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif,
dinamis, dan dialogis,
(b) mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan,
(c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan
sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
(a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
(b) merencanakan,melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi
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hasil pembelajaran,
(c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik,
(d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,
(e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilainilai agama,
dan etika.
5. Universitas, fakultas, program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen:
(a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana,
(b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
6. Universitas, fakultas, program studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen
tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar
doktor.
7. Universitas, fakultas, program studi menetapkan lebih dari 20 persen dosen
tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
8. Universitas, fakultas, program studi menetapkan beban kerja dosen
sekurangkurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16
satuan kredit semester.
9. Universitas, fakultas, program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan
jumlah mahasiswa adalah 1 : 15.
10. Universitas, fakultas, program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan
kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi
Universitas, fakultas, Program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus
menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

VII. STRATEGI
1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga
kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui
program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam
jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan
untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

42 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

VIII. INDIKATOR
1. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah
lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan
dapat menggunakan dosenbersertifikat profesi yang relevan dengan program
studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan
magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat
menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi
dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
3. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan
magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan
berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang
berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling
rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
4. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi
akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi,
dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).
5. Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan
spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan
program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi
akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi,
dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
7. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada :
Kegiatan pokok dosen yang mencakup :
a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
c. Pembimbingan dan pelatihan;
d. Penelitian; dan
e. Pengabdian kepada masyarakat;
f. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
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g. Kegiatan penunjang.
8. Beban Kerja Dosen paling sedikit
mengelola

12

sks

beban

40 Jam/Minggu,atau setara dengan

belajar mahasiswa,

bagi dosen

yang tidak

mendapatkan tugas tambahan.
9. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban
tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
10. Beban

kerja

dosen

dalam membimbing penelitian terstruktur dalam

rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya
desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
11. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah
seluruh dosen.
12. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan
proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
13. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan
program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan
kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
14. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA atau sederajat.
15. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki
sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
16. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal
satu kali dalam setahun.
17. PS memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi
18. Proses

seleksi,

perekrutan, penempatan,

pengembangan,

retensi dan

pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.
19. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas
yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%.
20. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT
21. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang
bidang keahliannya

sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar

BANPT.
22. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%.
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23. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan
bidang program studi adalah :
24. 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1: 20 (untuk bidang eksakta)
25. Jumlah dosen yang mengikuti sab- batical leave, post doc, atau kerja sama
penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun.
26. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu
(akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BANPT.
27. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (Fulltime Teaching
Equiva-lent): 12-16 SKS.
28. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali.
29. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar
ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan
(nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun.
30. PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk mening-katkan
kompetensi

tenaga

kependidikan

(melalui

pemberian

kesempatan

belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).
31. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di
tingkat universitas dan fakultas.
32. PS

memiliki

jumlah

tenaga

teknisi/laboran

minimal

1

orang

yang

kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.
33. PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang
sesuai minimal 1 orang per program studi.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen
standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar
sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan
tenaga Kependidikan.

45 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

X.

REFERENSI
1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,
Depdiknas,2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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I.

SM/UNIGAL/SPMI01/08
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan
relevansi Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya
saing bangsa serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan
/ atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan
status akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan
daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah
memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi
dalamnya
1. sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;
2.

prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang
tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga,
tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi;

3.

keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium,

4.

jenis dan jumlah buku perpustakaan,

5.

jumlah buku teks,

6.

rasio ruang kelas per-mahasiswa,

7.

rasio luas bangunan per-mahasiswa,

8.

rasio luas lahan per-mahasiswa,

9.

luas dan letak lahan,

10. akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus,
dan
11. pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan
terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif
dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Galuh
melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar sarana dan prasarana
pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,
pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan ketua program studi.
Standar mutu yang tertuang dalam Dokumen Standar Sarana dan Prasarana terdiri
atas:
1.

Standar Sarana dan Prasarana

2.

Standar Lahan

3.

Standar Ruang Kuliah

4.

Standar Ruang Perpustakaan

5.

Standar Ruang Laboratorium

6.

Standar Ruang Pimpinan, Dosen, dan Tata Usaha

7.

Standar Peralatan Ruang Kuliah

8.

Standar Peralatan Ruang Laboratorium
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9.

Standar Peralatan Ruang kantor

10. Standar Buku dan Sumber Belajar
11. Standar Sarana Dan Prasarana Penunjang
12. Standar Inventarisasi Sarana Pendidikan
13. Standar Pemeliharaan Sarpras Pendidikan
14. Standar Peta Sarana dan Prasarana

IV.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V.

DEFINISI ISTILAH

Tidak ada istilah khusus pada standar ini.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap fakultas, program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan
habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap fakultas, program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang
kelas,ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang
kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,tempat
bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran yang teratur
dan berkelanjutan.
3. Fakultas, program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan
laboratorium, laboratorium bahasa,laboratorium komputer, dan peralatan
pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
4. Fakultas program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai
dibandingkan denganrasiominimal jumlahmahasiswa.
5. UPT Perpustakaan, fakultas, program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis
buku yang mencukupi kebutuhan.
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6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi
rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan
dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan
jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. Univeritas, fakultas harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek,
lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara
ekologis nyaman dan sehat.
9. Universitas, fakultas, harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk
praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan.
10. Fakultas, program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan
jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT.
11. Fakultas, program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah
mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT.
12. Universitas, fakultas, program studi harus memiliki bangunan dengan standar
kualitas minimal kelas A.
13. Universitas, fakultas, program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi
persyaratan tahan gempa.
14. Universitas, fakultas, program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas
akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga
kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
15. Universitas, fakultas, program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara
berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang
dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa
pakai.

VII.

STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
2. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk
ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai
dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau
lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang
kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
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VIII. INDIKATOR
1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya
mencukupi
2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang
3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang
4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen
5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m2 per mahasiswa
6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa
7. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah
lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.
8. Fasilitas

air:

Sistem

perlengkapannya

penyediaan air

memenuhi

persyaratan

bersih,

reservoir,

teknis,

kualitas

perpipaan,
air

dan

memenuhi

persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
9. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi,
berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.
10. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih
setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2
kali sehari.
11. Kantin: luasan minimal 4 m2 per mahasiswa,

ventilasi

baik,

fasilitas

penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung
fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi,
pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan
higiene.
12. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m2 per ruangan
13. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan
untuk poliklinik.
14. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan
15. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis
cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.
16. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m2 per orang, bermutu baik, dan jumlah
mencukupi
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17. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m2
per mahasiswa
18. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan
sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus,
LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta
dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)
19. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir
dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol,
peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat
dugunakan setiap hari.
20. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
21. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali
22. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer
minimal 18 jam per hari
23. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana
yang memadai
24. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses
internet: 1 kpbs per mahasiswa)
25. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10
26. Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa
27. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak
dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.
28. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi
yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan
luas/ WAN)
IX.

DOKUMEN TERKAIT

1.

Standar bangunan gedung

2.

Standar ruang kelas

3.

Formulir

X.

REFERENSI

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2.

Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN

I.

TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1.

Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan
akan

meningkatkan

efisiensi

internal

dan

pada

gilirannya

akan

meningkatkan citra insititusi dimata stakeholder;
2.

Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan
relevansi Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan
daya saing bangsa serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi
masyarakat;

3.

Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi
di bidang penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara
langsung

dapat

membantu

peningkatan

daya

saing

daerah

dan

pembangunan nasional;
4.

Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan
jumlah publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta
perolehan status akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk
meningkatkan daya saing global;

5.

Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.

2.

Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi
lain, atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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I. RASIONAL
Visi dan Misi Universitas Galuh sebagaimana tersebut di atas akan tercapai bila
didukung oleh salah satunya adalah adanya standar pengelolaan pembelajaran. Standar
mutu yang terkait dalam Dokumen Standar Mutu Pengelolaan terdiri atas:
1. Standar pengelolaan pembelajaran
2. Penerimaan mahasiswa baru
3. Seleksi mahasiswa baru
4. Pelaksanaan wisuda
5. Layanan eksternal
6. Layanan akreditasi
7. Layanan alumni
8. Pengarsipan dan layanan administrasi akademik
9. Rencana dan program kerja
10. Perpindahan ke pt lain
11. Perpindahan antar prodi dalam fakultas
12. Perpindahan dalam unigal
13. Laporan sub bagian
14. Surat keluar
15. Surat masuk
16. Pelayanan tamu pimpinan
17. Penyusunan rencana dan program kerja
18. Penyusunan laporan sub bagian
19. Pengelolaan administrasi kerja
20. KHS mahasiswa
21. Pemilihan dekan
22. Pemilihan kaprodi
23. Pemilihan rektor
24. Pemilihan senat
25. Perubahan data akademik dosen
II.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
III.

DEFINISI ISTILAH

Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan ini.
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IV.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap fakultas, program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan
selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
d. Pembagian tugas di antara dosen;
e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
f. Peraturan akademik;
g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga
h. kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana;
i. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan
dan
hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
j. Biaya operasional satuan pendidikan.
2. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran
rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4
(empat) tahun yang meliputi:
a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan,
ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
b. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun
ajaran berikutnya;
c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester
genap, dan semester pendek bila ada;
d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi
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sekurang kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
i. Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik;
j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu
tahun;
k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu
tahun terakhir.
3. Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masingmasing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengelolaan fakultas, program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien,
efektif,
dan akuntabel.
5. Pelaksanaan pengelolaan fakultas, jurusan dan program studi yang tidak sesuai dengan
rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di
atasnya.
6. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh ketua
program
studi kepada dekan dan rektor secara berjenjang.
7. Pimpinan universitas, fakultas, harus melakukan pengawasan secara berjenjang
terhadap
pelaksanaan program pendidikan,

meliputi pemantauan,

supervisi,

evaluasi,

pelaporan,
dan tindak lanjut hasil pengawasan.

V.

STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di
bawahnya
secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan
standar yang ditentukan.
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga
kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, program
studi.
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VI.

INDIKATOR

1. Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.
2. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran

dalam setiap mata kuliah.
3. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,

standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan.
4. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana

akademik dan budaya mutu yang baik.
5. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik

dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik

sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan
pengembangan mutu pembelajaran.
VII.
-

DOKUMEN TERKAIT

Formulir kerja

VIII. REFERENSI
1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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I.

TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan

mutu

manajemen

internal

Perguruan

Tinggi yang

diharapkan akan meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya
akan meningkatkan citra insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan
relevansi Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan
daya saing bangsa serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi
masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi
di bidang penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara
langsung

dapat

membantu

peningkatan daya saing daerah dan

pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan
jumlah publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta
perolehan status akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk
meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III. RASIONAL
Visi dan Misi Universitas Galuh akan tercapai dengan baik bila didukung oleh mutu
standar pembiayaan Universitas Galuh itu sendiri. Standar mutu yang terkait dalam
Dokumen Standar Mutu Pembiayaan Univetsitas Galuh meliputi:
1) Standar pembiayaan
2) Standar pengelolaan keuangan
3) Standar biaya investasi perguruan tinggi
4) Standar biaya operasional perguruan tinggi
5) Standar pembiayaan pembelajaran
6) Penyusunan RKAT
7) Penyusunan RKAT perubahan
8) Pengelolaan administrasi keuangan
9) Pembayaran SPP
10) Permintaan uang persediaan
11) Pencairan uang persediaan
12) Penyusunan laporan keuangan
13) Jamsostek
14) Pajak
IV. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR
1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

V. DEFINISI ISTILAH
1.

Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya
pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.

2.

Biaya operasi meliputi:
(a) Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat
pada gaji;
(b) bahan atau peralatan habis pakai; dan
(c) biaya

operasi

telekomunikasi,
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pendidikan

tak

langsung

berupa daya,

air,

jasa

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
3.

Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan
berkelanjutan.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai
pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan
pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum,
transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang
direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas
bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam
proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra),
Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan
jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas
akademika Universitas Galuh untuk

menjamin adanya pengelolaan dana yang

akuntabel.
4. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada
program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA)
Universitas Galuh.
5. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran
memperhatikan

masukan

dari

tingkat

fakultas,

program

studi

yang

sehingga

memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi
di lingkungan Universitas Galuh.
6. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung
kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan
berkualitas.
7. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
8. Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
9. Universitas harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.
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VII. STRATEGI
1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh
fakultas,lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan
berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi
pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

VIII. INDIKATOR
1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan
tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
3. Jurusan /fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja
dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang
berlaku di Unigal dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.
4. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat,
termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun
5. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
6. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun
7. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan
jurusan : Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal
Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
8. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)
dari total pemasukan dana lebih dari 10%
9. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan
pemerintah/ swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per
tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
10. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per
tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen,
kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).
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IX.

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang
lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
X.

REFERENSI
1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas,
2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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KODE

UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR HASIL PENELITIAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/11
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah:
1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal
45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untukmengembangkan Ilmu pengetahuan
danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa.
2. PermendikbudNo.49 Thn 2014 bagian kedua pasal 43 ayat 1 dan 2, standard hasil
penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, dimana hasil
penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa.
3. Statuta Universitas Galuh
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Galuh

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. LPPM
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Ketua Program Studi

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan

dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup,
serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
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4. Standar hasil penelitian, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah
universal yang baku, didokumentasikan dan diseminasikan melalui forum
ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa.
6. Hasil Penelitian (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014) adalah:
a. kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
b. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Hasil Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar hasil penelitian
berorientasi

pada

pengembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memenuhi
capaian pembelajaran lulusan
2. Setiap hasil penelitian harus terbebas dari unsur pelanggaran etika penelitian.
3. Setiap hasil penelitian wajib dipublikasikan melalui seminar dan jurnal penelitian..

VII.

STRATEGI

Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan
hasil- hasil penelitian.

VIII. INDIKATOR
1. Adanya penelitian yang sudah dikerjakan.
2. Adanya hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh peneliti dan masyarakat
3. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program
studi/pusat dalam setiap 5 tahun.
4. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding
seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
5. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa
terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%
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6. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari
dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan
melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

IX.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman penelitian Universitas Galuh

X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR ISI PENELITIAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/12
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

1. Standar isi penelitian Universitas Galuh dengan kriteria minimal tentang kedalaman
dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian
terapan.

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 45

Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015.
2. Dalam rangka memenuhi amanah:
a) Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal
45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untukmengembangkan Ilmu pengetahuan
danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
b) Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 44 ayat 1 dan 2, standard
isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman da keluasan materi
penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
c) Statuta Universitas Galuh
d) Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Galuh

IV. SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHIISI STANDAR
1.

LPPM

2.

Dekan Fakultas

3.

Direktur Pasca Sarjana

4.

Ketua Program Studi

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan

dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.
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3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup,
serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa.
5. Isi Penelitian adalah criteria tentang kedalamandan keluasan materi penelitian

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Isi Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup
kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan
penelitian terapan
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan
materi penelitian.
3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud meliputi materi
pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

VII.

STRATEGI

Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan
hasil- hasil penelitian.

VIII. INDIKATOR
1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masingmasing, minimal 50%.
2. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal
50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman penelitian Universitas Galuh
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X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PROSES PENELITIAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/13
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1.

Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;

2.

Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;

3.

Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;

4.

Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;

5.

Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.

6.

Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah:
1.

Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal
45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untukmengembangkan Ilmu pengetahuan
danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa.

2.

Permendikbud No.49 Thn 2014 bagian keempat pasal 45 ayat 1 dan 2, standar
proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang
terdiri atas perencanaanpelaksanaan, dan pelaporan penelitianyang memenuhi
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik.

3.

Statuta Universitas Galuh

4.

Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Galuh

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1.

LPPM

2.

Dekan Fakultas

3.

Direktur Pasca Sarjana

4.

Ketua Program Studi

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan

dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup,
serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
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5. Proses Penelitianadalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Proses Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar proses penelitian
merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
sesuai

dengan

otonomi

keilmuan

dan

budaya

akademik

serta

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,
serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada didalam buku
pedoman penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian.
3. Proses Penelitian harus dapat mengadakan dan membina hubungan
kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga didalam dan diluar
negeri.
4. Perlunya mahasiswa diberi ketrampilan meneliti sebelum terjun ke dunia kerja,
yang di cantumkan dalam kurikulum sebagai beban penelitian yang harus
ditempuh.
5. Setiap kegiatan penelitian harus tercatat dan terdokumentasi serta dicantumkan
dalam uraian tugas dosen, guna kepentingan ketersediaan database yang cukup
memadai dan siap pakai serta dapat diakses oleh semua unit secara cepat dan
akurat.

VII.

STRATEGI

1. Sekurang-kurangnya setahun sekali, setiap dosen harus mengajukan proposal
penelitian baik individu atau kelompok
2. Setiap Dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian diharapkan melibatkan
sekurang- kurangnya 1 orang mahasiswa.

VIII. INDIKATOR
1. Ada perencanaan penelitian (road map) di fakultas/lembaga/pusat.
2. Adanya Proposal yang diusulkan
3. Adanya Proposal yang didanai tiap tahun
4. Adanya jenis hibah yang diterima oleh dosen
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5. Tidak adanya pelanggaran akademik dan atau pelanggaran Etika dalam
kegiatan Penelitian
6. Terselesaikannya penelitian tepat waktu
7. Tersedianya dana penelitian di atas Universitas danfakultas
8. Penelitian

dilaksanakan

sesuai dengan road map

9. Penelitiandilaksanakan sesuai dengan time schedule.
10. Adanya monitoring

IX.

dan

evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Penelitian Universitas Galuh
X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas
Galuh.
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SM/UNIGAL/SPMI01/14
TANGGAL
DIKELUARKAN

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN Revisi 1

I.

20 Mei 2017

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

75 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

III.

RASIONAL

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses
dan hasil penelitian.
2. Dalam rangka memenuhi amanah:
a) Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal
45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untukmengembangkan Ilmu pengetahuan
danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa.
b) PermendikbudNo.49 Thn 2014bagiankelimapasal 46ayat 1 dan 2, standard
penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap
proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip
penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
c) Statuta Universitas Galuh
d) Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Galuh

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. LPPM
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Ketua Program Studi

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan
dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi

oleh

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
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4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh fakultas
atau LPPM.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip
penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan
dan capaian kegiatan.
4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan
laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan pedoman akademik
Universitas Galuh

VII.

STRATEGI

Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasilhasil penelitian.

VIII. INDIKATOR
1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
3. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal.
4. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.
5. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.
6. Adanya kesesuaian anggaran/ dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
7. Ada checklist penilaian kesesuaian
8. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
IX.

DOKUMEN TERKAIT

X.

Pedoman penelitian Universitas Galuh
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XI.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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SM/UNIGAL/SPMI-01/15
TANGGAL
DIKELUARKAN

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR
SPMI

JUDUL

STANDAR PENELITI

I.

20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan

mutu

manajemen

internal

Perguruan

Tinggi yang

diharapkan akan meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya
akan meningkatkan citra insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu
dan relevansi

Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam

meningkatkan daya saing bangsa serta perluasan akses pada pendidikan
tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi
di bidang penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara
langsung dapat

membantu

peningkatan daya saing daerah dan

pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan
jumlah publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta
perolehan status akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk
meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III. RASIONAL
Standar

peneliti

merupakan

kriteria

minimal

kemampuan

peneliti

untuk

melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan
metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta
tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan
berdasarkan: kualifikasi akademik

dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti

menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

IV. SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR
1. LPPM
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Ketua Program Studi

V. DEFINISI ISTILAH
1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup,
serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Peneliti penelitian adalah subjek yang melaksanakan penelitian
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VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Peneliti diperlukan sebagai pedoman sebagai acuan mendorong peneliti
untuk melakukan penelitian-penelitian yang dapat bermanfaat secara luas dalam
memecahkan masalah masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup
masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Standar peneliti dilingkungan Universitas Galuh dengan kriteria minimal memiliki
kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan
tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,
objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil
penelitian.
3. Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permenristekdikti Nomor: 44
Tahun 2015 Pasal 48. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan
penelitian.
4. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan:
a. Pengalaman
b. Kredibilitas
c. Kemampuan kerja sama
d. Komitmen waktu
e. Penghargaan nasional dan internasional (berapa penghargaan) judul/tahun
f. Konsultan/staf ahli
g. Terlibat dalam penelitian internasional
h. Kelompok peneliti bermutu
i. Penelitian sesuai jadwal

VII.

STRATEGI

Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan
penelitian dengan baik.
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VIII. INDIKATOR
1. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2.

Jumlah penghargaan yang diperoleh:
a. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun
b. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per
tahun

3.

Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerja sama
penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di program studi)

4.

Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
a. Kualifikasi Akademik; dan
b. Hasil Penelitian
c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman penelitian Universitas Galuh

X.

REFERENSI

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi

2.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

4.

Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/16
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian
dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian
merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi
penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk
kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu,
sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. LPPM
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Ketua Program Studi
V.

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu
Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan
kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa.
5. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka
memenuhi hasil penelitian.
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VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan sebagai pedoman agar
fasilitas perguruan tinggi yang dapat memfasilitasi penelitian, dan fasilitas
tersebut juga dipergunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian

VII.

STRATEGI

Ketua LPPM membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan dosen
dalam membuat penelitian setiap tahunnya.

VIII. INDIKATOR
a.

Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam
membuat usulan, proses dan pembuatan laporan, serta publikasi hasil penelitian
untuk semua sivitas akademika di Universitas Galuh

5.

Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang
memadai dengan kualitas yang baik

6.

Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik
Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi
dengan peralatan).

7.

Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan
lingkungan

8.

Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan
jumlah memadai dan bermutu baik

9.

Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam
bentuk buku referensi.

I.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Penelitian Universitas Galuh
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II.

REFERENSI

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi

2.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

4.

Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/17
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

1.

Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian
sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai
visi dan misi Universitas Galuh.

2.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk
kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah
lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
perguruan tinggi.

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. LPPM
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Pasca Sarjana
4. Ketua Program Studi

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan

dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.

88 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Pengelolaan Penelitian adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Pengelolaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman untuk perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
penelitian di Universitas Galuh.

VII.

STRATEGI

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan
rencana strategis Universitas Galuh
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan
mutu internal penelitian
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara periodik
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melasanakan penelitian,
penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)

VIII. INDIKATOR
1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian unigal.
2. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab
yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
3. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas
4. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik
5. Adanya pusat dokumentasi kegiatan UPPM yang mudah diakses
6. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun
internasional
7.
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I.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman penelitian Universitas Galuh

II.

REFERENSI

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi

2.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

4.

Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/18
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
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III.

RASIONAL

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib
menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal
universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama
dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

V.

1.

LPPM

2.

Dekan Fakultas

3.

Direktur Pasca Sarjana

4.

Ketua Program Studi

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu

pengetahuan dan teknologi.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu,
yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam
dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu
Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan
kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa.
5. Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan penelitian.
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VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman
dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
di Universitas Galuh.
2. Sumber dana dapat berasal dari:
a. Universitas
b. Pemerintah
c. Kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar luar negeri
d. Masyarakat
3. Pembiayaan mencakup:
a. Perencanaan penelitian
b. Pelaksanaan penelitian
c. Pengendalian penelitian
d. Pemantauan dan evaluasi penelitian
e. Pelaporan hasil penelitian; dan
f. Diseminasi hasil penelitian
4. Alokasi Pembiayaan penelitian, meliputi:
a. Gaji, upah, dan honorarium
b. Peralatan penelitian
c. Perjalanan dinas
d. Beban operasional lainnya
5. Mekanisme pencairan dana:
a. Tahap pertama pada saat proposal disetujui
b. Tahap kedua pada saat evaluasi kemajuan, dan laporan pertanggungjawaban
keuangan tahap pertama.
VII.
1.
2.

STRATEGI
Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan
ketentuan di Universitas Galuh dan LPPM.
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VIII. INDIKATOR
1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun
2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5%
total pemasukan dana
3. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang
bekerjasama dengan dalam negeri > 20%
IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Penelitian Universitas Galuh

X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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SM/UNIGAL/SPMI01/19
TANGGAL
DIKELUARKAN

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

I.

20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan

mutu

manajemen

internal

Perguruan

Tinggi yang

diharapkan akan meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya
akan meningkatkan citra insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan
relevansi Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan
daya saing bangsa serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi
masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi
di bidang
langsung

penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara
dapat

membantu

peningkatan

daya

saing daerah

dan

pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan
jumlah publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta
perolehan status akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk
meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil
pengabdian

kepada

masyarakat

dalam

menerapkan,

mengamalkan,

dan

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah
penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian
sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna,bahan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi,atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan
sumber belajar.

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. LPPM
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

V.

DEFINISI ISTILAH
1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang
memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup,
serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
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4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa
5. Hasil PKM adalah kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Hasil PkM diperlukan sebagai pedoman agar hasil PkM berorientasi pada
penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna
dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahan ajar atau
modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil pengabdian selain memenuhi ketentuan pada ayat 1, harus mengarah pada
terpenuhinya capaian pembelajaran serta memenuhi ketentuan dan peraturan LPPM
Universitas Galuh.
4. Universitas Galuh mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan
pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya.

VII.

STRATEGI

1. merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. memberdayagunakan

penggunaan

sarana

prasarana

untuk mendukung

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan
3. mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM
Universitas Galuh
VIII. INDIKATOR
1. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah
populer dan laporan pengabdian.
2. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.
3. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.
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IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh

X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/20
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH:

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah dharma ketiga Perguruan Tinggi.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar
pembelajaran dan riset yang reguler, dimana universitas/ lembaga/ fakultas/
departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa
pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan
fasilitas-fasilitas yang tersedia di universitas.
Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah
untuk

penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan

kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun
profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability).
Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan
jasa

konsultasi,

pelatihan,

lokakarya,

seminar,

riset

terapan

dan/atau

penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan
solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.
IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1.

Dekan

2.

Ketua Program Studi

3.

Dosen

4.

Mahasiswa

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang
memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan
dikembangkan

yang digali, disusun, dan

secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang

dilandasi oleh metodologi
kemasyarakatan tertentu

100 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5. Isi PKM adalah:
a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian
sivitas akademik yang relevan;
b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Isi PkM diperlukan diperlukan sebagai pedoman agar isi PkM bersumber dari
hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
2. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah ,
model atau postulat baru.
3. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang
berupa

inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.
4. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan
mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

VII.

STRATEGI

1. merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung

kegiatan

pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan
koordinasi dengan LPPM.
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VIII. INDIKATOR
1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan
penerapan Iptek,
2. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan.
3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Galuh

X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.

102 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

KODE

UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEAPADA MASYARAKAT

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/21
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu,
menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada
terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan
di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester . Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

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

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang
memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi

oleh

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5. Proses PKM merupakan kriteria tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
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VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar proses PkM diperlukan diperlukan sebagai pedoman agar proses PkM
bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana
pengabdian yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan
penelitian.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Penggunaan sarana dan prasarana oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian
masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan
oleh institusi.

VII.

STRATEGI

1. merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung

kegiatan

pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan
koordinasi dengan LPPM.

VIII. INDIKATOR
1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.
2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer.
3. Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa
4. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang
disahkan pimpinan.
5. Dokumen hasil monev kegiatan.
6. Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh
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X.

REFERENSI

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi

2.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

4.

Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
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STANDAR SPMI
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STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

I.

20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang
diharapkan akan meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya
akan meningkatkan citra insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu
dan relevansi Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam
meningkatkan daya saing bangsa serta perluasan akses pada pendidikan
tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan
tinggi di bidang penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang
secara langsung dapat membantu peningkatan daya saing daerah dan
pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan
jumlah publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama
serta

perolehan

status

akreditasi

yang

kesemuanya

bertaraf

internasional untuk meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi
lain, atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip
penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan
standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil
pengabdian kepada masyarakat 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; atau
e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
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.

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

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

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang
memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
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dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa
5. Penilaian PKM adalah penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada
masyarakat
VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Penilaian PkM diperlukan sebagai pedoman agar penilaian penelitian
dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sesuai dengan permendikbud
49 pasal 57
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan Penilaian usul
proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat melibatkan reviewer dari
masing-masing Prodi yang pernah memenangkan dana pengabdian kepada
masyarakat nasional/internasional atau telah bergelar Lektor/Doktor.
3. Penilaian usul proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat mengikuti
format dan panduan LPPM /dikti.
4. Penilaian usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui mekanisme
seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.

VII.

STRATEGI

1.

merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.

2.

memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur
dengan koordinasi dengan LPPM.

VIII. INDIKATOR
1. Tingkat kepuasan masyarakat;
2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat
sesuai dengan sasaran program;
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3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara
berkelanjutan;
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan
sivitas akademika

sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi;
5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Galuh
X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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DOKUMEN
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STANDAR SPMI
UNIGAL
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STANDAR PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/23
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.
1.

RASIONAL
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi
masyarakat dan lembaga, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan,
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar.

2.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana
pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan
hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa
V.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian

kepada

masyarakat

adalah

kegiatan

civitas

akademika

yang

memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan

secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang

dilandasi oleh metodologi

ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5. Pelaksana PKM adalah:
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a. Pelaksana PKM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
b. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar
belakang akademik.
c. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
d. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang
membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Pelaksana PkM diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana
PkM agar melakukan kegiatan PkM yang dapat bermanfaat secara luas dalam
memecahkan

masalah masyarakat

dalam rangka memperbaiki taraf

hidup

masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada
kualifikasi akademik.
3. Pelaksana menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya
4. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran
kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat
kelompok sasaran.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tolak ukur terhadap
kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

VII.

STRATEGI

1. merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR
1.

Minimal terdapat jumlah usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10% dari
jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.

2.

Pengajuan usul Kegiatan pengabdian kepada mayarakat oleh para dosen, telah
sesuai dengan bidang keahliannya.

3.

Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang
terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran
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IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Universitas Galuh

X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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I.

SM/UNIGAL/SPMI01/24
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

Rasional

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi dimanfaatkan untuk kegiatan
proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian
kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

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

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang
memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5. Sarana dan Prasarana adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan
prasarana

yang

diperlukan

untuk

menunjang

proses

pengabdian

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
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kepada

VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Sarana dan Prasarana PkM
merencanakan,

diperlukan sebagai

pedoman

dalam

menyusun, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang

diperlukan dalam PkM.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana
pengabdian yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan
penelitian.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan.
4. Penggunaan sarana dan prasarana oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian
masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan
oleh institusi.

VII.

STRATEGI

1. merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
VIII. INDIKATOR
Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang
diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

IX.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh

X.

REFERENSI

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi

2.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

4.

Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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SM/UNIGAL/SPMI01/25
TANGGAL
DIKELUARKAN

DOKUMEN
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STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I.

20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan

mutu manajemen

internal

Perguruan

Tinggi yang

diharapkan akan meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya
akan meningkatkan citra insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu
dan relevansi

Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam

meningkatkan daya saing bangsa serta perluasan akses pada pendidikan
tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi
di bidang penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara
langsung dapat

membantu

peningkatan daya saing daerah dan

pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan
jumlah publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta
perolehan status akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk
meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk
kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

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

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian

kepada

masyarakat

adalah

kegiatan

civitas

akademika

yang

memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
5. Pengelolaan PKM adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Pengelolaan PkM diperlukan agar menjadi pedoman untuk
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
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kegiatan PkM.
2. membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berfungsi:
a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
perguruan tinggi;
b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan
mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat:
c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian
kepada masyarakat;
g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
yang berprestasi;
h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada
lembaga lain melalui kerja sama;
i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
4. Institusi Universitas wajib:
a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian
dari rencana strategis perguruan tinggi;
b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling
sedikit menyangkut

aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian
kepada

masyarakat

dalam

menjalankan

program

pengabdian

kepada

masyarakat secara berkelanjutan;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian
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kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat
dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian
kepada masyarakat;
f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama
pengabdian kepada masyarakat;
g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada
masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat
paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VII.

STRATEGI

1.

Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat

2.

Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan;

3.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian
kepada masyarakat.

VIII.
1.

INDIKATOR

Adanyanya laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat setiap tahun.

2.

Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat
dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan
data pendidikan tinggi

IX. DOKUMEN TERKAIT
Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh
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X.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
4. Pedoman penelitian Universitas Galuh.
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UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR

STANDAR SPMI
UNIGAL

JUDUL

STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

I.

SM/UNIGAL/SPMI01/26
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan
dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta
penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran,
mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
2. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur
berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan
dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada
masyarakat yang

terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan
kapasitas pelaksana
IV.

SUBYEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNG- JAWAB
UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. LPPM
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengertian dan Ruang Lingkup
Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk
pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi,
pendanaan pengabdian
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kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga
lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan
pengabdian

kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur

digunakan 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 pengabdian kepada masyarakat; dan
f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur
berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat

digunakan

untuk

membiayai

manajemen

pengabdian

kepada

masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan,
dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas
pelaksana
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan
(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
4. Hasil Pengabdian pada Masyarakat adalah kriteria hasil pengabdian kepada
masyarakat dalam menerapkan, m engamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan
dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

VI.

LANDASAN IDEAL

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah
Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63.

125 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

VII.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat diperlukan agar
menjadi

pedoman

dalam

mencari

sumber

dan

mekanisme

pendanaan

dan

pembiayaan pengabdian di Universitas Galuh.
2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat

VIII. INDIKATOR:
1.

Tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat,

2.

Selain dari dana internal perguruan tinggi,pendanaan pengabdian kepada
masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik
di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

3.

Dana internal yang disediakan oleh institusi dapat diserap oleh sejumlah usulan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen atau
instruktur.

4.

Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos seleksi memuat
rincian pembiayaan sesuai standar.

5.

Laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu
sesuai kontrak.

IX.

STRATEGI

1. Merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian
3. Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan
dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan
setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan
kepada LPPM.
4. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan
memasukannya kepada Unit Lembaga Peneletian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
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X.

DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh

XI.

REFERENSI

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan.

3.

Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan.

4.

Pedoman penelitian Universitas Galuh.

127 | Standar Mutu SPMI UNIGAL

KODE

UNIVERSITAS GALUH
Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787

DOKUMEN
STANDAR
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STANDAR SISTEM INFORMASI

II.

SM/UNIGAL/SPMI01/27
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

III.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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IV.

RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Galuh, diantaranya

disebutkan

menyelenggarakan Pendidikan tinggi secara profesional dan manajemen universitas
dengan prinsip Good University Governance, maka system informasi manajemen
yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi
manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik
pula. Oleh Karena itu Univeritas Galuh menetapkan standar sistem informasi.
Standar sistem informasi Unigal terdiri dari ; Standar Sistem Informasi; Standar Domain
Hosting; Standar Pendaftaran akun E-Learning; Standar Gangguan Jaringan Intranet;
Standar gangguan Jaringan Web Server; Standar Pemasangan Jaringan Komputer; Standar
Pemasangan Jaringan Nirkabel.
V.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

VI.

DEFINISI ISTILAH

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah SIM
Akademik, SIM Sumberdaya Manusia, SIM Keuangan, SIM Sarana dan Prasarana,
SIM Kemahasiswaan dan Alumni, dan SIM Perpustakaan.
VII.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas/Fakultas/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki
dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
2. Universitas/Fakultas/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki
dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
3. Universitas/Fakultas/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki
dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
4. Universitas/Fakultas/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus
menyediakan fasilitas
informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Semua Unit di lingkungan Universitas harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.
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VIII. STRATEGI
Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem
informasi di tingkat universitas Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya
sarana dan prasarana system informasi di tingkat fakultas.

IX.

INDIKATOR

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk :
akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan
alumni, serta perpustakaan.

X.

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur/SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

XI.

REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
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I.

SM/UNIGAL/SPMI01/28
TANGGAL
DIKELUARKAN
20 Mei 2017
Revisi 1

VISI UNIVERSITAS GALUH

“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030.”

II.

MISI UNIVERSITAS GALUH

Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra
insititusi dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing
bangsa serta perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di
bidang penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat
membantu peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;
4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status
akreditasi yang kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing
global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain,
atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
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III.

RASIONAL

Standar Kerjasama Universitas Galuh diperlukan untuk:
1. Meningkatkan efektifitas efisiensi, produktivitas, kreativitas inovasi mutu dan
relevansi

pelaksanaan Tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas

akademik Universitas Galuh;
2. Menjadi pedoman di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi, dan unitunit dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun luar
negeri;
3. Menjadi panduan bagi pembuatan: Nota Kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU); Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of
Agreement (MoA); Surat Perintah Kerja (SPK) pada lingkungan Universitas
Galuh.
Standar identitas melingkupi hal-hal yang berhubungan dengan :
a. Standar Kerjasama Beasiswa Luar Negeri.
b. Standar Kerjasama Penelitian.
c. Standar Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat.

IV.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
MENCAPAI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V.

DEFINISI ISTILAH

1. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu
dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang
maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah suatu
dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang
menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
3. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu
kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.
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VI.

PERNYATAAN ISI STANDAR

Untuk memberikan arahan dalam mengembangkan kerjasama antara Universitas
Galuh dengan pihak lain, maka perlu ditetapkan beberapa aturan umu kerjasama
yang dinyataka(n dalam standar berikut:
1. Setiap unti kerja yang akan melakukan kerjasama harus memperoleh informasi
yang akurat tentang bentuk kerjasama yang akan dilakukan;
2. Bentuk dan ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dituangkan dalam
sebuah

nota

kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding/MoU)

yang

ditandatangani oleh Rektor Universitas Galuh dan pimpinan institusi calon mitra
sebagai bentuk legalisasi dari kerjasama yang akan dijalin;
3. Dalam menyepakati bentuk dan

ruang lingkup kerjasama harus

memperhatikan orientasi, Visi, dan Misi Universitas Galuh.

VII.

STRATEGI

1. Rektor membuat need assesment (analisis kebutuhan) pengembangan dan
inventarisasi potensi tiap-tiap unit kerja untuk penawaran kerjasama dalam dan
luar negeri;
2. Rektor menetapkan langkah-langkah untuk melakukan kerjasama yang
mencakup 6 tahap, yaitu:
(a) penjajakan kerjasama,
(b) tahap perundingan,
(c) tahap perumusan,
(d) tahap penerimaan,
(e) tahap persetujuan kerjasama (penandatangan), dan
(f) tahap pelaksanaan kerjasama

VIII. INDIKATOR
Terlaksananya bentuk-bentuk kerjasama:
(a) kerjasama institusional,
(b) kerjasama lokal universitas dengan lembaga lokal,
(c) kerjasama universitas dengan lembaga nasional,
(d) kerjasama internasional antara universitas dengan lembaga internasional
dalam bidang pendidikan&pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat.
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IX.

DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur/SOP, borang atau formulir kerja sama

X.

REFERENSI

1. Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan
Tinggi SPM-PT.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 223/U/1998
Tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor
61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi
di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri
5. Statuta Universitas Galuh
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