PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNUGHA CILACAP

BUKU III
STANDAR

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
(UNUGHA) CILACAP, 2017
Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Cilacap, Jawa Tengah
Kode Pos. 53274, Phone: (0282) 695407

i

PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNUGHA CILACAP
BUKU III STANDAR

Tim Penyusun:
1. Dr. Umi Zulfa, M.Pd.
2. Masruri, S.Ag., M.Si.
3. Muniriyanto, MM., M.Pd.
4. Misbah Khusurur, M.S.I.
5. Khulaimata Zalfa, M.Pd.
6. Yusuf Hasan Baharudin, M.Pd

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
(UNUGHA) CILACAP, 2017
Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Cilacap, Jawa Tengah
Kode Pos. 53274, Phone: (0282) 695407

ii

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul …………………………………….……………………………………

i

Halaman Pengesahan ……………………………………………………………………

iii

Daftar Isi ………………………………………………………….……………………. . iv
BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………….…………… 1

BAB II

STANDAR IDENTITAS…………………….. ………………………

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN……… ………………………… ………...... 8

BAB IV

STANDAR PENELITIAN…………..……...……….………………….

25

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..……………

45

BAB VI

STANDAR TATA PAMONG……………………………….………..

61

BAB VII

STANDAR KEMAHASISWAAN……………………………………

68

BAB VIII

STANDAR PEMBIAYAAN……………..………………………….

72

BAB IX

STANDAR KERJASAMA ……………………………….… …………

76

BAB X

STANDAR SISTEM INFORMASI …………………………………….

79

BAB XI

PENUTUP ……………………………………………………………………………………… 81

3

iv

BAB I
PENDAHULUAN
Buku Standar SPMI merupakan sebuah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran,
patokan, atau spesifikasi yang dinamakan sebagai Standar Pendidikan Tinggi dari seluruh
kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi sebuah perguruan
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini memiliki peran penting sebagai alat ukur dalam
mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, (ii) indikator level mutu perguruan tinggi,
(iii) tolok ukur capaian yang menjadi acuan semua pihak dalam perguruan tinggi, (iv) bukti
kepatuhan perguruan tinggi, serta (v) bukti komitmen perguruan tinggi terhadap stakeholder
atas upaya peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
Buku Standar SPMI memuat antara lain:
- Definisi/istilah khas yang digunakan dalam dokumen
- Rasionale penetapan standar
- Pernyataan isi standar yang mengacu pada penulisan dengan unsur Audience,
Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)
- Strategi pencapaian standar
- Indikator pencapaian standar yang memuat apa yang diukur, bagaimana
mengukurnya dan target pencapaiannya
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar
- Dokumen yang terkait dengan standar, dan
- Referensi yang terkait dengan standar
Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Standar Nasional perguruan tinggi
meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional
pengabdian kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan menjadi 24 standar. Sebagaimana
yang diamanat regulasi di atas, maka Standar SPMI pendidikan tinggi yang disusun oleh setiap
perguruan tinggi harus memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidian Tinggi (SN
DIKTI) di atas, baik dari sisi kualitas dalam hal nilai/atau level indikator capaian maupun dari
sisi kuantitas dalam hal jumlah standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
tersebut.
UNUGHA Cilacap kemudian secara kuantitatif menambahkan 38 standar yang
berkaitan dengan standar identitas, tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kemahasiswaan,
pembiayaan, kerjasama dan sistem informasi. Ke enam puluh standar yang dimaksud dapat
dirinci sebagai berikut:
1) Standar Identitas, yang meliputi 3 standar yaitu:
a. Standar Visi dan Misi
b. Standar Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
c. Standar Keghozalian
2) Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi 8 standar yaitu:
a. Standar Kompetensi Lulusan
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian, yang mencakup 8 standar yakni:
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
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, 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
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Tata Pamong
a. Standar Kepemimpinan
b. Standar Sistem Pengelolaan
c. Standar Sistem Penjaminan Mutu
d. Standar Suasana Akademik
Standar Kemahasiswaan, terdiri dari 3 standar, yaitu:
a. Standar Penerimaan Mahasiswa
b. Standar Pelayanan Mahasiswa
c. Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa
Standar Pembiayaan, ada 3 standar, yaitu:
a. Standar Pembiayaan Investasi PT
b. Standar Pembiayaan Operasional PT
c. Standar Pengawasan Pembiayaan PT
Standar Kerjasama
Standar Sistem Informasi
2

BAB II
STANDAR IDENTITAS
2.1. Standar Visi dan Misi
2.1.1. Daftar Istilah
a. Visi adalah kriteria minimum rumusan visi yang ada di seluruh organ
UNUGHA Cilacap
b. Misi adalah krieteria minimum rumusan visi yang ada di seluruh organ
UNUGHA Cilacap
2.1.2. Rasionale
UNUGHA Cilacap sebagai salah satu perguruan tinggi bercita-cita untuk
ikut berkontribusi mengembangkan kualitas SDM yang berkualitas hingga level
dunia, memerlukan acuan standar visi dan misi yang harus dianut dan dipedomani
oleh seluruh organ UNUGHA, dari level universitas sampai dengan level unit
kerja terbawah.
2.1.3. Isi Standar
a. Universitas dan semua unit kerja harus memiliki visi dan misi yang sangat
jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam batas
periode waktu tertentu
b. Universitas dan semua unit kerja harus memiliki visi dan misi yang
mengandung nilai-nilai dasar keghozalian
c. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi,
motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas
akademika IAIIG.
d. Visi fakultas/program studi/lembaga dan unit kerja lainnya harus mengacu
kepada visi Universitas, jurusan/bagian dan program studi harus mengacu
kepada visi fakultas.
e. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
f. Visi harus dirumuskan oleh unsur pimpinan dan senat berdasarkan masukan
dari berbagai pihak yang berkepentingan.
g. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal,
nasional, regional, dan global.
h. Visi dan misi harus dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan
tenaga kependidikan.
i. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam
tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
j. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang
dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya
segenap pihak yang berkepentingan.
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

k. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh
lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang
disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
l. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
m. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
n. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan
kebijakan lembaga.
o. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga
maupun bagian-bagiannya.
p. Misi seharusnnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan
satuan-satuan lembaga yang terlibat
Strategi Pencapaian
a. Proses penyusunan visi dan misi pada setiap unit kerja yang ada di UNUGHA
melibatkan stakeholder internal dan eksternal
b. Proses penyusuanan visi dan misi pada setiap unit kerja yang ada di UNUGHA
dilakukan secara sistemik, dan menggambarkan adanya keterkaitan
c. Setelah rumusan visi dan misi seluruh unit kerja di UNUGHA terbentuk, harus
disediakan mekanisme sosialisasi dan control pencapaian visi dan misi.
Indikator Ketercapaian
a. visi universitas dan unit kerja sangat realistis, jelas dan berorientasi ke masa
depan
b. visi universitas dan seluruh unit kerja berlandaskan pada nilai-nilai dasar
keghozalian
c. misi universitas dan seluruh unit kerja harus menterjemahkan visi universitas
dan seluurh unit kerja.
d. visi dan misi fakultas/unit kerja/prodi mengacu kepada visi universitas
e. visi dan misi universitas dan seluruh unit kerja disosialisasikan secara
sistematis dan berkelanjutan.
f. visi dan misi universitas dan seluruh unit kerja dipahami dengan baik oleh
semua pimpinan, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan.
g. Visi dan misi universitas dan seluruh unit kerja menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan di masing-masing level.
h. Ada mekanisme control untuk pencapaian visi dan misi di seluruh unit kerja
UNUGHA.
Pihak Yang Terlibat
a. Penyelenggara, pimpinan, senat, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
b. Pemerintah, Masyarakat industry, masyarakat pendidikan, tokoh masyarakat,
pemuka agama dan sebagainya.
Dokumen Terkait
a. RIP UNUGHA
b. RPJP UNUGHA
4

c. Tujuan, Sasaran dan Strategi UNUGHA
d. Kebijakan akademik
e. SOP Penyusunan Visi dan Misi
2.1.8. Referensi
a. UU Sisdiknas NO.20 tahun 2003
b. UU Pendidikan Tinggi N0.12 Tahun 2012
c. PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
PP N0 tahun 2014
d. Statute UNUGHA
b. Standar akademik
c. Core Values Keghozalian.
2.2. Standar Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
2.2.1. Daftar Istilah
2.2.2. Rasionale
2.2.3. Isi Standar
a. Universitas/fakultas/prodi/lembaga menyusun rumusan Tujuan, sasaran,
maupun strategi yang jelas dan selaras dengan visi dan misi.
b. Universitas/fakultas/prodi/lembaga memiliki sasaran yang spesifik, terukur,
berorientasi pada kegiatan, realistik, dan memuat batas waktu pencapaian.
c. Universitas/fakultas/prodi/lembaga mensosialisasikan Tujuan, sasaran, strategi
kepada pihak-pihak yang terkait
d. Strategi pencapaian harus memuat pentahapan waktu pelaksanaan secara jelas
dan realistik, didokumentasikan dengan lengkap, serta dikomunikasikan secara
formal dan eksplisit kepada semua penyelenggara pendidikan.
2.2.4. Strategi Pencapaian
a. Pimpinan melakukan arahan kepada tim dalam menyusun tujuan, sasaran dan
strategi di masing-masing level (universitas/fakultas/prodi/lembaga)
b. Universitas/fakultas/prodi/lembaga) merumuskan tujuan, sasran dan strategi
mengacu kepada visi dan misi
c. Universitas/fakultas/prodi/lembaga melibatkan stakeholder dalam penyusunan
tujuan, sasaran dan strategi
d. Universitas/fakultas/prodi/lembaga melakukan sosialisasi atas tujuan, sasaran
dan strategi
2.2.5. Indikator Ketercapaian
a. Universitas/fakultas/prodi/lembaga memiliki tujuan, sasaran dan strategi yang
menunjukkan kerealistisan, kejelasan dalam mencapai visi dan misi
b. Universitas/fakultas/prodi/lembaga mensosialisasikan Tujuan, strategi dan
sasaran secara sistematis dan berkelanjutan kepada stakeholders.
c. Universitas/fakultas/prodi/lembaga memiliki tujuan, sasaran dan strategi yang
menunjukkan adanya pentahapan waktu untuk mencapai visi dan misi.
5

2.2.6. Pihak Yang Terlibat
a. Penyelenggara, pimpinan, senat, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
b. Pemerintah, Masyarakat industry, masyarakat pendidikan, tokoh masyarakat,
pemuka agama dan sebagainya.
2.2.7. Dokumen Terkait
a. Visi dan misi UNUGHA
b. RIP UNUGHA
c. RPJP UNUGHA
d. Kebijakan akademik
e. SOP Penyusunan tujuan, sasaran dan strategi
f. Milestone menuju visi dan misi UNUGHA
2.2.8. Referensi
a. UU Sisdiknas NO.20 tahun 2003
b. UU Pendidikan Tinggi N0.12 Tahun 2012
c. PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
PP N0 tahun 2014
d. Statute UNUGHA
e. Standar akademik
b. Core Values Keghozalian.
c. visi misi universitas
2.3. Standar Keghozalian
2.3.1. Daftar Istilah
a. standar keghozalian adalah kriteria minimal tentang nilai-nilai keghozalian
yang harus dijiwai oleh pimpinan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan
b. core values keghozalian adalah nilai -nilai dasar universitas yang dijadikan
pedoman aktivitas seluruh masyarakat kampus UNUGHA
2.3.2. Rasionale
UNUGHA sebagai kampus yang mengusung nama tokoh besar Imam Al
Ghazali, terinspirasi atas ide-ide pemikiran beliau. Oleh karena itu pemikiran
beliau dijadikan nilai dasar penyelenggaraan kegiatan dan masyaralat UNUGHA,
yang kemudian dirumuskan dalam Core Values Keghozalian. Agar pemahaman
dan internalisasi atas nilai-nilai dasar keghozalian terukur, maka disusunlah
standar keghozalian.
2.3.3. Isi Standar
a. Seluruh aktivitas pimpinan, civitas akademika, dan tenaga kependidikan harus
dijiwai oleh nilai – nilai keghozalian.
b. Nilai-nilai keghozalian minimal harus mencakup cermat (tobaqo), kritis, ulet,
totalitas, cipta, karsa, rasa, mengabdi kepada Tuhan (ibadah), konsep diri
(ma’rifatun nafs: mengetahui keterbatasan diri (ma’rifatun ’ajzi), penyucian
jiwa (tazkiyatun nafs)),
peduli terhadap sesama (an naf’u lil ghoir),
6

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

kebersamaan (sukhbah), keragaman (mukhtalifan an wan), ketulusan (ikhlas),
orientasi keabadian (baqiyat).
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan menetapkan CV Keghozalian sebagai landasan semua aktivitas
UNUGHA
b. Pimpinan mewajibkan semua masyarakat kampus untuk mempedomani nilainilai keghozalian dalam melaksanakan tugas maupun dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari.
c. Kurikulum yang dikembangkan UNUGHA adalah kurikulum KKNI berbasis
keghozalian.
d. CV keghozalian masuk dalam kurikulum baik secara eksplisit dalam mata
kuliah khusus, maupun yang diintegrasikan dengan mata kuliah lain
e. Semua RPS-RPM harus disusun berbasis nilai-nilai keghozalian yang akan
muncul sebagai karakter keghozalian
Indikator Ketercapaian
a. Ada SK Rektor tentang CV Keghozalian
b. Semua masyarakat kampus mengimplementasikan nilai keghozalian dalam
melaksanakan tugas maupun menjalankan kehidupan sehari-hari
c. Kurikulum UNUGHA berbasis nilai keghozalian
d. Semua dosen sudah menyusun RPS-RPM mata kuliah yang mengacu kepada
nilai-nilai keghozalian
e. Setiap proses pembelajaran telah menginternalisasikan nilai-nilai keghozalian
Pihak Yang Terlibat
a. Tim penyusun cv keghozalian
b. Tim pengembangan kurikulum keghozalian
c. Tim pengembangan kurikulum KKNI
d. Rektor, Dekan, ka Prodi
e. SDM Lembaga Penjaminan Mutu
Dokumen Terkait
a. Cv keghozalian
b. SOP Penyusunan kurikulum
c. Kurikulum Universitas/fakultas/prodi di UNUGHA
Referensi
a. UU Sisdiknas NO.20 tahun 2003
b. UU Pendidikan Tinggi N0.12 Tahun 2012
c. PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
PP N0 tahun 2014
d. Statute UNUGHA
e. Standar akademik
f. Core Values Keghozalian.
g. visi misi UNUGHA
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BAB III
STANDAR PENDIDIKAN
3.1. Standar Kompetensi Lulusan
3.1.1 Daftar Istilah
a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran
pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang
digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran,
standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar
pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
3.1.2 Rasionale
Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNUGHA Cilacap sebagai
institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat
diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja
akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan
standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan
baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar
kompetensi lulusan UNUGHA CILACAP yang disusun harus memenuhi atau
melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundangundangan.
3.1.3 Isi Standar
a. Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan
yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai
pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
b. Ketua Program Studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi
yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud
No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
c. Ketua Program Studi meninjau kurikulum dan rumusan capaian pembelajaran
lulusan (CPL) minimal setiap 5 tahun sekali
8

d. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kualifikasi
kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan
yang relevan
e. Standar kompetensi lulusan harus memuat kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan kekhasan nilainilai keghozalian
f. Sikap lulusan harus menunjukkan perilaku berilmu, berbudi dan berbudaya dalam
bingkai nilai-nilai keghozalian sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai
dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
g. Pengetahuan lulusan seharusnya teridiri dari penguasaan konsep, teori, metode,
dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui
penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
h. Keterampilan lulusan seharusnya menunjukkan kemampuan melakukan unjuk
kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen,
yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
i. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus dirumuskan oleh forum
program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi
dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
3.1.4 Strategi Pencapaian
a. Ketua Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan bekerjasama
dengan organisasi profesi
b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan
organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait
penyusunan CPL dan Kurikulum.
3.1.5 Indikator Ketercapaian
a. Tersusunnya SKL dan CP semua Prodi di UNUGHA sesuai standar KKNI dan
nilai keghozalian
b. Tersusunnya kurikulum semua Prodi di UNUGHA secara lengkap
c. Lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria Standar Kompetensi
Lulusan
d. Perilaku lulusan menunjukkan karakter khas keghozalian
e. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja yang tinggi
3.1.6 Pihak yang Terlibat
a. Ketua Program Studi,
b. Tim Pengembangan Kurikulum Prodi
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c. Tim Pengembangan Kurikulum Keghozalian
d. Ketua Lembaga Al Ghazali Center
e. Wakil rector bidang akademik
f. Sivitas akademika
2.1.7 Dokumen Terkait
a. SK Rektor tentang Penyusunan Kurikulum UNUGHA
b. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum UNUGHA
c. Standard Operating Procedure (SOP) UNUGHA
d. Core Values Keghozalian
3.1.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Statuta UNUGHA
h. RIP dan RPJP UNUGHA
i. Rencana Strategis UNUGHA
3.2. Standar Isi Pembelajaran
3.2.1 Daftar Istilah
a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran
b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
3.2.2 Rasionale
Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk
ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI
untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu
dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana
dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan
digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu
rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata
kuliah atau blok mata kuliah.
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3.2.3 Isi Standar
a. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum Program Studi dalam
menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran yang:
✓ mengacu pada CPL
✓ memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat bagi
program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor
terapan
✓ mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
✓ bersifat kumulatif dan/atau integratif.
✓ dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata
kuliah atau blok mata kuliah.
b. Pimpinan universitas bidang akademik melakukan telaah isi kurikulum memuat
mata kuliah penciri UNUGHA CILACAP yang meliputi: Mata kuliah
Keghozalian (3 sks), Filsafat Ilmu Al Ghazali (2 sks) dan Etika Al Ghazali (2
sks).
c. Ketua Program Studi harus melakukan tinjau ulang isi kurikulum minimal 5
tahun sekali
d. Setiap Program Studi harus menetapkan jumlah minimal dan maksimal sks yang
diambil oleh setiap mahasiswa per semester sesuai dengan Indeks Prestasi
Mahasiswa.
3.2.4 Strategi Pencapaian
a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan stakeholder internal untuk
memastikan visi misi universitas telah terakomodasi dalam bahan kurikulum
b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan
organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait
penyusunan CPL dan Kurikulum.
3.2.5 Indikator Ketercapaian
a. Kurikulum Program Studi yang disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan
UNUGHA, dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan masing-masing Program Studi.
b. Kurikulum Program studi memiliki ciri khas keghozalian
c. Kurikulum Program Studi yang harusterambil mahasiswa memenuhi sks ideal:
145 sks, bukan berat (160 sks)
3.2.6 Pihak yang Terlibat
a. Ketua Program Studi,
b. Tim Pengembangan Kurikulum Prodi
c. Tim Pengembangan Kurikulum Keghozalian
d. Ketua Lembaga Al Ghazali Center
e. Wakil rector bidang akademik
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f. Sivitas akademika
3.2.7 Dokumen Terkait
a. SK Rektor tentang Penyusunan Kurikulum UNUGHA
b. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum UNUGHA
c. Standard Operating Procedure (SOP) UNUGHA
d. Core Values Keghozalian
3.2.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Statuta UNUGHA
h. RIP dan RPJP UNUGHA
i. Rencana Strategis UNUGHA
3.3. Standar Proses Pembelajaran
3.3.1 Daftar Istilah
a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan
pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran
lulusan yang mencakup: (1) karakteristik proses pembelajaran; (2)
perencanaan proses pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
(4) beban belajar mahasiswa
b. Karakteristik proses pembelajaran meliputi:interaktif, holistik, integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa.
c. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses
pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester
d. Metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,
pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis
proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang
dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
e. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3)
seminar; dan (4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik
lapangan
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f. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester
(sks) dimana satu sks setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan
belajar per minggu per semester
3.3.2 Rasionale
Standar Kompetensi Lulusan sebagai target akhir dari proses pendidikan
telah ditetapkan, begitu juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagai
muatan kajian yang membentuk lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan. Proses pembelajaran yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa
Standar Isi yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya ditranfer ke mahasiswa
sehingga tercapai CPL. Oleh karena itu diperlukan Standar Proses Pembelajaran,
mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses
pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar
mahasiswa, yang tersusun dengan baik.
3.3.3 Isi Standar
a. Pimpinan UNUGHA CILACAP dan Ketua program studi secara reguler
mengembangkan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik,
integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa
b. Pimpinan UNUGHA CILACAP dan Ketua program studi setiap akhir semester
mengevaluasi pelaksanaan metode pembelajaran yang dilaksanakan.
c. Ketua program studi bertanggung jawab terhadap ketersediaan rencana
pembelajaran semester (RPS) setiap Mata Kuliah dan melakukan peninjauan
minimal setiap 2 tahun sekali
d. Dosen/Rumpun dosen bertanggung jawab menyusun RPS sesuai format yang
memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama
dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait
dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang
disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran,
pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.
e. Setiap Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan sebanyak
minimal 16 kali, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir
semester (UAS), dalam satu semester untuk setiap mata kuliah
f. Pimpinan UNUGHA Cilacap menyelenggarakan kegiatan akademik dalam
satu tahun yang terdiri dari dua semester. Semester antara semester
antara/pendek dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- Semester antara/pendek minimal terdiri dari 8 minggu
- Beban mahasiswa dalam semester antara maksimum 9 sks
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- Jika dilaksanakan dalam bentuk perkualiahan, minimal dilaksanakan 16
kali pertemuan tatap muka kelas
g. Untuk dinyatakan lulus, mahasiswa harus menempuh masa dan beban sks
dengan ketentuan sebagai berikut:
h. Maksimum 2 tahun dengan beban minimum 36 sks
i. Maksimum 3 tahun dengan beban minimum 72 sks
j. Maksimum 5 tahun dengan beban minimum 108 sks
k. Maksimum 7 tahun dengan beban minimum 144 sks untuk program diploma
empat dan program sarjana
l. Maksimum 3 tahun dengan beban minimum 24 sks untuk program profesi
setelah menyelesaikan program diploma empat dan program sarjana;
m. Maksimum 4 tahun dengan beban minimum 36 sks untuk program magister,
magister terapan, dan spesialis satu; dan
n. Maksimum 7 tahun dengan beban minimum 42 sks untuk program doktor,
doktor terapan, dan subspesialis.
o. Setiap dosen harus memperhatikan beban belajar mahasiswa untuk tiap bentuk
pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
➢ 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial,
mencakup:
● kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu
per semester;
● kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 70 (enam puluh) menit
per minggu per semester; dan
● kegiatan belajar mandiri 0 (enam puluh) menit per minggu per
semester.
➢ 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran
lain yang sejenis, mencakup:
● kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per
semester.
● kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per
semester.
➢ 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh
puluh) menit per minggu per semester
p. Mahasiswa pada tahun pertama harus mengambil beban belajar paket, untuk
tahun selanjutnya mahasiswa dengan IPK ≥ 3,00 (tiga koma nol) diperbolehkan
mengambil beban lebih hingga maksimum 24 sks.
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3.3.4 Strategi Pencapaian
Pimpinan UNUGHA, Dekan, dan Ketua Program Studi memberikan
sosialisasi tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penilaian dan pengawasan
3.3.5 Indikator Ketercapaian
a. Semua dosen menyusun RPS-RPM sesuai ketentuan
b. Semua dosen melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS-RPM
c. Rata-rata nilai evaluasi metode pembelajaran dosen oleh mahasiswa ≥ 3.0
d. Rata-rata indek prestasi (IPK) lulusan meningkat.
e. Terpenuhinya capaian pembelajaran
f. Mahasiswa lulus tepat waktu
3.3.6 Pihak yang Terlibat
Pimpinan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa
3.3.7 Dokumen Terkait
a. Panduan Penyusunan Kurikulum UNUGHA
b. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UNUGHA
c. Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Kurikulum
d. Standard Operating Procedure (SOP) monitoring perkuliahan
e. Standard Operating Procedure (SOP) evaluasi dosen oleh mahasiswa
3.3.8 Referensi
a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
d. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
e. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum
f. Rencana Strategis UNUGHA
3.4. Standar Penilian Pembelajaran
3.4.1 Daftar Istilah
a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan
b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (1) prinsip penilaian; (2)
teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4)
pelaksanaan penilaian; (5) pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa
Prinsip penilaian mencakup:
- Prinsip edukatif; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa
agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih
capaian pembelajaran lulusan.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

- Prinsip otentik; yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- Prinsip objektif; yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar
yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- Prinsip akuntabel; yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan
dipahami oleh mahasiswa
- Prinsip transparan; yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
c. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes
lisan, dan angket.
d. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau
penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
e. 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
Rasionale
Untuk mengetahui apakah proses pembelajaran sudah menfasilitasi
pengembangan potensi peserta didik dan apakah tujuan pembelajaran/capaian
pembelajaran hingga SKL tercapai, maka perlu dijaminkan mutu penilaian
pembelajarnnya. Pimpinan UNUGHA kemudian menetapkan standar penilaian
pembelajaran.
Isi Standar
a. Dosen melaksanakan penilain proses dan hasil pembelajaran sesuai RPS-RPM
b. Setiap mata kuliah memiliki standar penilaian yang terdokumentasi dengan baik
c. Setiap Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa
d. Penilaian bisa dilakukan oleh dosen pengampu, tim dosen pengampu, pelibatan
mahasiswa dan pihak yang berkepentingan
Strategi Pencapaian
Ketua Prodi mengkoordinir proses telaah sejawat terhadap instrumen penilaian
setiap mata kuliah
Indikator Ketercapaian
a. Setiap matakuliah memiliki standar penilaian yang telah terdokumentasi
dengan baik
b. Semua dosen telah melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran
c. Semua hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa
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d. Sebagian dosen melakukan penilaian dengan cara melibatkan tim teaching,
mahasiswa atau pemangku kepentingan.
3.4.6 Pihak yang Terlibat
a. Ketua Program Studi
b. Dosen
c. Mahasiswa
3.4.7 Dokumen Terkait
Buku Pedoman akademik
3.4.8 Referensi
a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
d. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
e. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum
3.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3.5.1 Daftar Istilah
a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
b. Standar minimal dosen tetap per program studi adalah 6
3.5.2 Rasionale
Core business universitas adalah pembelajaran. UNUGHA sejak awal
berkomitmen untuk menjaminkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswanya.
Dalam hal ini dibutuhkan dosen yang bermutu. Dosen yang bermutu adalah dosen
yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi.
3.5.3 Isi Standar
a. 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)
b. Dosen program sarjana harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan
dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
c. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan
proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
d. Program studi seharusnya memiliki rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:20
untuk eksakta dan 1:30 untuk non-eksakta.
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3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.5.7

e. Universitas harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan,
penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan.
f. Universitas/fakultas harus mengembangkan kompetensi pedagogik dosen
seperti Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional
(PEKERTI) dan Applied Approach (AA) atau bentuk pelatihan pedagogik
lainnya.
g. Fakultas/program studi harus melakukan pengembangan akademik dosen yang
mengacu pada pencapaian visi dan misi program studi sebagaimana terprogram
pada roadmap pengembangan dosen.
h. Fakultas/program studi harus melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/
workshop/ lokakarya dengan mendatangkan tenaga ahli/pakar pembicara dari
luar PT sendiri minimal 4 kali dalam setahun.
i. Setiap dosen harus menjadi anggota organisasi profesi dalam bidangnya
j. Universitas harus memiliki sistem evaluasi kinerja dosen dan dan tenaga
kependidikan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerjanya tridarma
perguruan tinggi
k. Semua unit kerja seharusnya memiliki Tenaga kependidikan diutamakan S1
ataiu D4
l. Semua unit kerja memiliki jumlah tenaga kependidikan yang memadai
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan, dekan dan ketua program studi secara sinergis mengupayakan
terpenuhinya minimal jumlah dosen per prodi dan nisbah dosen: mahasiswa.
b. Pimpinan, dekan dan ketua program studi merencanakan dan melaksanakan
pengembangan dosen.
Indikator Ketercapain
a. Semua Dosen Program S1 di UNUGHA Minimal S2
b. Semua dosen memiliki sertifikat pendidik
c. Semua program studi terpenuhi jumlah minimal 6 dosen tetap
d. Semua prodi terpenuhi nisbah dosen mahasiswa
e. Semua unit kerja memiliki jumlah tenaga kependiidkan memadai
f. Semua unit kerja memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi S1 atau D4
g. Universitas/fakultas/prodi melakukan pengembangan dosen
h. Universitas memiliki sistem penilaian yang fair atau adil untuk dosen dan
tenaga kependiidkan
Pihak Yang Terlibat
a. penyelenggara, pimpinan, dekan, kaprodi
b. dekan
c. dosen
Dokumen Terkait
a. Peraturan kepegawaian
b. SOP perekruitan dosen
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c. SOP Pengembangan Dosen
d. RPJP UNUGHA
3.5.8 Referensi
a. UU Guru dan Dosen
b. PP N0 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. UU N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peremenristekdikti N0 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
e. Statute UNUGHA
3.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
3.6.1 Daftar Istilah
a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang
sarana dan prasarana pembelajaran.
b. Sarana pembelajaran adalah semua fasilitas yang mempengaruhi secara
langsung proses pembelajaran
c. Prasarana pembelajaran adalah semua fasilitas yang tidak secara langsung
mempengaruhi proses pembelajaran.
3.6.2 Rasionale
Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Salah satunya
adalah sarana dan prasarana pembelajaran. Pemerintah menetapkan standar sarana
dan prasarana pembelajaran sebagai bagian dari komitmen yang pemerintah yang
minimal dilampuai oleh lembaga pendidikan tinggi. UNUGHA menetapkan standar
sarana dan prasarana pembelajaran agar terjamin proses pembelajaran yang
bermutu, sehingga out put dan outcomeya juga bermutu tinggi.
3.6.3 Isi Standar
a. Universitas/fakultas memiliki prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel
kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang
unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Institut; i. ruang dosen; j. ruang tata
usaha; dan k. fasilitas umum.
b. Universitas memiliki standar kualitas bangunan Institut harus memiliki minimal
kelas A atau setara.
c. Universitas memiliki bangunan Institut yang memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan
instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik
maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
d. Universitas memiliki sarana pembelajaran seharusnya paling sedikit terdiri atas:
a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku
elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f.
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3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana
fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan,
dan keamanan.
e. Universitas/fakultas/prodi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana
ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik
metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan, dekan dan kaprodi mengupayakan pemenuhan minimal sarana dan
prasarana pembelajaran
b. Pimpinan menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
c. Pimpinan, dekan dan ka prodi menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang
dapat berkontribusi bagi pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
Indikator Pencapaian
a. Terpenuhinya standar minimal sarana pembelajaran’terpenuhinya standar
minimal prasarana pembelajaran
b. Terpenuhinya standar minimal prasarana pembelajaran
Pihak yang Terlibat
a. BPP UNUGHA
b. pimpinan, dekan dan kaprodi
c. pihak ketiga
Dokumen Terkait
a. RIP dan RPJP UNUGHA
b. Renstra UNUGHA
c. Renstra Fakultas
Referensi
a. UU N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. PP N0 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. Peremenristekdikti N0 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. Statute UNUGHA

3.7 Standar Pengolaan Pembelajaran
3.7.1 Daftar Istilah
a. Standar pengelolaan pembelajaran adalahkriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pembelajaran pada tingkat program studi.
b. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi
lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan
tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
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3.7.2 Rasionale
Pembelajaran yang bermutu selain harus memenuhi unsur pengampu, proses
dan penilaian, juga harus dipastikan pembelajarn dikelola dengan baik. Pengelolaan
pembelajaran yang terstandar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena
itu penting ditetapkan standarisasi pengelolaan pembelajaran di UNUGHA dengan
tetap mengacu kepada standar nasional pengelolaan pembelajaran.
3.7.3 Isi Standar
a. Universitas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait
dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran;
b. Universitas menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program
pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
c. Universitas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang
sesuai dengan visi dan misi universitas.
d. Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program
studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
e. Unversitas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,
penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
f. Universitas menyampaikan laporan kinerja program studi dalam
menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data
pendidikan tinggi
g. Program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran
dalam setiap mata kuliah;
h. Progam studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,
standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan;
i. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana
akademik dan budaya mutu yang baik;
j. Program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik
dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
k. Program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai
sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan
pengembangan mutu pembelajaran
3.7.4 Strategi Pencapaian
Pimpinan menetapkan kebijakan, dan renstra yang berkaitan dengan
pengelolaan pembelajaran. Fakultas dan program studi mempedomani kebijakan
dan renstra untuk menjamin proses pengelolaan pembelajaran berjalan optimal dan
bermutu.
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3.7.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran
b. Mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
semakin meningkat
c. Ada panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan
mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
d. Laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran
paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
e. Ada kurikulum dan RPS setiap mata kuliah;
f. Program pembelajaran terselenggara sesuai standar isi, standar proses, standar
penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran
lulusan;
g. Ada kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga
dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di prodi
3.7.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan, dekan dan ka prodi
b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Mutu
c. P4
3.7.7 Dokumen Terkait
a. RIP, RPJP UNUGHA
b. Renstra dan Renop UNUGHA dan Fakultas
3.7.8 Refrensi
a. UU N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. PP N0 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. Peremenristekdikti N0 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
3.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran
3.8.1 Daftar Istilah
a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen
dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran.
b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah biaya untuk pengadaan sarana dan
prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan,
c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya yang dikeluarkan untuk
melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga
kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak
langsung.
d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang
disebut standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
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3.8.2 Rasionale
UNUGHA sebagai pengelola pendidikan tinggi dalam melaksanakan melayani jasa
pendidikan membutuhkan pembiayaan pembelajaran, baik biaya investasi maupun
biaya operasional pendidikan tinggi. Agar ada keseragaman terkait dengan
pembiayaan pembelajaran, maka UNUGHA menetapkan standar khusus tentang
pembiayaan pembelajaran yang mengacu kepada standar nasional pendidikan
tinggi.
3.8.3 Isi Standar
a. Univeritas wajib memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan
biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan satuan
program studi.
b. Universitas melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai
bagian dari penyusunan rencana kerja dan tahun anggaran.
c. Universitas melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya
pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
d. BPP UNUGHA wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai
sumber di luar dari mahasiswa.
e. Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan
sumber lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan.
f. Universitas memiliki komponen sumber pendidikan lain, berupa: hibah, jasa
layanan profesi/keahlian, dana lestaru alumni dan filantropis serta kerjasama
kelembagaan pemerintah dan swasta.
3.8.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan beserta dekan dan ka prodi melakukan koordinasi dalam hal
pengelolaan pembiayaan pembelajaran dengan BPP UNUGHA
b. Pimpinan, dekan dan ka prodi mengupayakan sumber pendanaan lain di luar dari
mahasiswa.
3.8.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada sistem pencatatan biaya
b. Ada laporan pelaksanakan pencatatan biaya
c. Ada analisis biaya operasional pendidikan tinggi.
d. Ada laporan hasil evaluasi tingkat tingkat ketercapaian standar satuan biaya
pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
e. Ada sumber pendanaan laindiluardarimahasiswayang dihasilkan BPP UNUGHA
f. Ada kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan sumber lain secara
akuntabel dan transparan.
g. Ada sumber pendanaan lain dari: hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana
lestari alumni dan filantropis serta kerjasama kelembagaan pemerintah dan
swasta.
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3.8.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimipinan UNUGHA
b. Dekan, ka prodi, ka lembaga
c. Ka BAUKK
d. Bagian kerjasama
3.8.7 Dokumen Terkait
a. RIP-RPJP UNUGHA
b. Renstra-Renop UNUGHA/Fak/Prodi
c. RAPB UNUGHA
3.8.8 Refrensi
a. UU N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. PP N0 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. Peremenristekdikti N0 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
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BAB IV
STANDAR PENELITIAN
4.1. Standar Hasil Penelitian
4.1.1. Daftar Istilah
a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil
penelitian
b. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu
pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa,
b. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan
dan budaya akademik
c. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
d. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan daya saing bangsa
e. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan
dan budaya akademik
4.1.2. Rasionale
Penelitian adalah seuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan
menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi,
data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran
atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian UNUGHA Cilacap adalah
peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi
kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, UNUGHA Cilacap mengarahkan
hasil penelitian di lingkungan UNUGHA Cilacap sesuai komitmennya untuk
berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.
UNUGHA Cilacap berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu
hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada
Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.
Untuk itu, hasil penelitian UNUGHA Cilacap merujuk kepada pasal 44
Permendikbud No 49 tahun 2014.
4.1.3. Isi Standar
a. UNUGHA Cilacap berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik
Penelitian
b. Penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu
pengetahuan
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c. Penelitian memiliki nilai komersial
d. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding,
jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)
b. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian
c. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa
4.1.4. Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas
akademika untuk melakukan penelitian
b. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program
Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
b. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah;
teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat
dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak
kekayaan intelektual
4.1.5. Indikator Ketercapaian
a. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek
etik penelitian
b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:
1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian
2) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program
studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per
program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
c. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program
studi/pusat dalam setiap 5 tahun
d. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding
seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di
tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5
tahun.
3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat
per 5 tahun.
e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi
1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh
mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%
2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah
proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%
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3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per
tahun
f. 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
g. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang
bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%
h. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang
bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%
4.1.6. Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
f. Mahasiswa
4.1.7. Dokumen Terkait
Standar Hasil Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis
Penelitian UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan
hasil penelitian
4.1.8. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap.
f. Kode Etik Penelitian UNUGHA Cilacap
4.2. Standar Isi Penelitian
4.2.1. Daftar Istilah
a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan
keluasan materi penelitian
b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar
dan penelitian terapan
c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang
berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,
kaidah, model, atau postulat baru
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang
berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian
khusus untuk kepentingan nasional
f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
g. Paham Islam Ahlussunnah Waljama’ah merupakan nilai inti dari UNUGHA
Cilacap yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi UNUGHA
Cilacap, termasuk bidang penelitian
Rasionale
Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting
yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Sebagai nilai inti, Ahlussunnah Waljama’ah
merupakan menjadi landasan penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNUGHA Cilacap
yang juga menjadi dasar penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang
dilakukan.
UNUGHA Cilacap harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma
penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun
berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.
Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga
UNUGHA Cilacap perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.
Isi Standar
a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian UNUGHA Cilacap,
serta payung penelitian UNUGHA Cilacap, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
b. Penelitian memiliki keluasan dan kedalaman sesuai bidang ilmu dan karakter
penelitian
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat
UNUGHA Cilacap
b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan
payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi
Indikator Ketercapaian
a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masingmasing, minimal 50%
b. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional
minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen
Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
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d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
4.2.7. Dokumen Terkait
Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis
Penelitian UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan
isi penelitian
4.2.8. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap
4.3. Standar Proses Penelitian
4.3.1. Daftar Istilah
a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka
melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus
mememenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada
terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan
peraturan di perguruan tinggi
4.3.2. Rasionale
Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika UNUGHA
Cilacap merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:
a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam
kegiatan penelitian;
b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria
yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika,
moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam
perjanjian kerjasama;
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d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan
e. Menyebarluaskan hasil penelitian
Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.
Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:
a. Memiliki laporan penelitian;
b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.
Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika UNUGHA Cilacap
bertujuan untuk mencapai visi dan misi UNUGHA Cilacap. Untuk itu diperlukan
Standar Proses Penelitian agar pelaksanan penelitian dapat lebih berkualitas dan
mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan
UNUGHA Cilacap.
4.3.3. Isi Standar
a. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
b. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian UNUGHA Cilacap,
penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian
untuk UNUGHA Cilacap, Fakultas dan Jurusan/Program Studi, jumlah judul
penelitian berjalan, buku ajar, jurnal, dll
b. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses
dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan
akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll.
c. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap
akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
4.3.4. Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian UNUGHA
Cilacap
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang
lengkap, meliputi perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta
dikembangkan serta dipublikasikan oleh UNUGHA Cilacap
c. Pimpinan UNUGHA Cilacap menyediakan web Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
d. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan
dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
e. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menciUNUGHA
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4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Cilacapakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan
inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang
bermutu dan terencana.
f. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan
melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk,
antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam
forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi
dan/atau internasional yang bereputasi
Indikator Ketercapaian
a. Tersedianya Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap
b. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat UNUGHA Cilacap, Fakultas,
dan Jurusan/Program Studi
c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian UNUGHA Cilacap
dan jadwal kegiatan penelitian penelitian di tingkat UNUGHA Cilacap,
Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
d. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
e. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya
Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
d. Dekan
e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
f. Dosen
Dokumen Terkait
Standar Proses Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis
Penelitian UNUGHA Cilacap, Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap, Manual
Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses penelitian
Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap
f. Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap
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4.4. Standar Penilaian Penelitian
4.4.1. Daftar Istilah
a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap
proses dan hasil penelitian
b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit
memenuhi unsur:
1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus
meningkatkan mutu penelitiannya
2) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan
kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
3) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian
sebagaimana dimaksud pada butir b dan memperhatikan kesesuaian dengan
standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan
instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian
kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka
penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan
ketentuan peraturan di perguruan tinggi
4.4.2. Rasionale
Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi
pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan
penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun
pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir
pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga
memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian
dana. Dengan demikian, UNUGHA Cilacap memerlukan Standar Penilaian
Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.
4.4.3. Isi Standar
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses
pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menetapkan Tim Reviewer Internal UNUGHA Cilacap yang
bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta
penilaian akhir penelitian
c. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
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4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta
melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal UNUGHA
Cilacap
e. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan
UNUGHA Cilacap selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam
Laporan Kinerja Penelitian ke Kemenristekdikti
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal
UNUGHA Cilacap untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian,
monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan
usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan
repository UNUGHA Cilacap
Indikator Ketercapaian
a. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
1) Tersedianya Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap
2) Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan
3) Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
1) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
2) Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
3) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
4) Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
1) Ada checklist penilaian kesesuaian
2) Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
Dokumen Terkait
Standar Penilaian Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis
Penelitian UNUGHA Cilacap, Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap, Manual
Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian
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4.4.8. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap
4.5. Standar Peneliti
4.5.1. Daftar Istilah
a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian
b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian
yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan
dan tingkat kedalaman penelitian
c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
1) kualifikasi akademik; dan
2) hasil penelitian
d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti
4.5.2. Rasionale
Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti UNUGHA Cilacap terdiri atas
civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa,
dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki
pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota
atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang
sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan
atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode
penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki
rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta
jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya.
mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan
umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, UNUGHA Cilacap perlu
menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian
melalui tersedianya Standar Peneliti.
4.5.3. Isi Standar
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti
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b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menetapkan capaian minimum peneliti dalam satu tahun akademik
c. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi
melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti
d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian
yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan
dan tingkat kedalaman penelitian
e. Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan
penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat
nasional dan internasional
4.5.4. Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi
peneliti dan pengelolaan penelitian
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan
penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh
hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional
4.5.5. Indikator Ketercapaian
a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
b. Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:
1) Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5
tahun
2) Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per
5 tahun
c. Persentase dosen yang mengikuti cuti sabatikal, post-doc, atau kerjasama
penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh Program
Studi)
d. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
1) Kualifikasi Akademik; dan
2) Hasil Penelitian.
e. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan
penelitian.
f. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu
melaksanakan penelitian dengan baik.
g. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program
dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1
penelitian/tahun
4.5.6. Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
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b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
4.5.7. Dokumen Terkait
Standar Peneliti memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian
UNUGHA Cilacap, Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan
Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti
4.5.8. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGH Cilacap
f. Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap
4.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4.6.1. Daftar Istilah
a. 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.
b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang
digunakan untuk:
1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program
studi;
2) proses pembelajaran; dan
3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan
lingkungan
4.6.2. Rasionale
UNUGHA Cilacap memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio,
kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar
kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari
Tridharma Perguruan Tinggi, UNUGHA Cilacap menetapkan Standar Sarana dan
Prasarana Penelitian.
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4.6.3. Isi Standar
a. UNUGHA Cilacap, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan
sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian ….
b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan
kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan
c. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium,
perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.
4.6.4. Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana
penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung
kegiatan penelitian
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua
Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta
pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
c. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Biro Administrasi umum melakukan
pemgawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
b. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap
fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian
4.6.5. Indikator Ketercapaian
a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang
memadai dengan kualitas yang baik
b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik
UNUGHA Cilacap (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan,
dll)
c. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan
lingkungan.
d. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan
jumlah memadai dan bermutu baik
4.6.6. Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Kepala Biro Administrasi Umum
d. Dekan
e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
f. Dosen
4.6.7. Dokumen Terkait
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana
Strategis UNUGHA Cilacap, Rencana Induk/Strategis Penelitian PT UNUGHA
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Cilacap, Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir
yang terkait dengan sarana dan prasarana penelitian
4.6.8. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
i. Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
f. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap
4.7. Standar Pengelolaan Penelitian
4.7.1. Daftar Istilah
a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan penelitian
b. Pengelolaan penelitian di UNUGHA Cilacap dilaksanakan oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4.7.2. Rasionale
Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan
evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:
1) perencanaan kegiatan penelitian
2) panduan pelaksanaan penelitian;
3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
7) pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
8) penyebarluasan hasil penelitian.
Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNUGHA Cilacap memerlukan Standar
Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma
Perguruan Tinggi.
4.7.3. Isi Standar
a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:
1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan
Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap;
2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan
mutu internal penelitian;
3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
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4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan
penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual
(KI);
7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
b. UNUGHA Cilacap memiliki kewajiban:
1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari
Rencana Induk/Strategis UNUGHA Cilacap
2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit
menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi
penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar
hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain
melalui program kerja sama penelitian;
7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam
menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data
pendidikan tinggi.
c. UNUGHA Cilacap membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti
dan lembaga penyandang dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui
kerjasama UNUGHA Cilacap, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat Kontrak Penelitian
yang mengikat antara Peneliti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat untuk dana penelitian yang diperoleh melalui Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat
e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendokumentasikan semua
Kontrak Penelitian
4.7.4. Strategi Pencapaian
a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian
c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk
mendiseminasikan hasil penelitian
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4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait
penelitian
Indikator Ketercapaian
a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis
Penelitian UNUGHA Cilacap
b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian
oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat yang mudah diakses
Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Dokumen Terkait
Standar Pengelolaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana
Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap, Pedoman Penelitian UNUGHA
Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan penelitian
Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
i. Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk Pengembangan UNUGHA Cilacap
f. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
g. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap

4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4.8.1. Daftar Istilah
a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
b. UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana penelitian internal.
c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian
dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam
maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
1) perencanaan penelitian;
2) pelaksanaan penelitian;
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4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

3) pengendalian penelitian;
4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Pimpinan
UNUGHA Cilacap
Rasionale
Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan
salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang
berkualitas. UNUGHA Cilacap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat
menjamin terlaksanyanya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma
Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di UNUGHA Cilacap
dijalankan dan bersumber dari:
a. dana pemerintah;
b. dana internal UNUGHA Cilacap
c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar
negeri;
d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan
kebijakan dan regulasi UNUGHA Cilacap. Dengan demikian, UNUGHA Cilacap
membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
Isi Standar
a. UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman
pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika UNUGHA
Cilacap
c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program
Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian
yang telah ditetapkan
Indikator Ketercapaian
a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
b. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian
yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
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c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di
jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi
d. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya
dalam bentuk buku referensi
e. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam
bentuk paten
f. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat >
5% total pemasukan dana
4.8.6. Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4.8.7. Dokumen Terkait
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan
Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap, Pedoman Penelitian
UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan
dan pembiayaan penelitian
4.8.8. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Rencana Induk Pengembangan -RPJP UNUGHA
Cilacap f. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap
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BAB V
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5.1.1 Daftar Istilah
a. 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
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan
keahlian sivitas akademika yang relevan;
2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
5.1.2 Rasionale
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan
hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian
sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang
peningkatan pencitraan publik UNUGHA Cilacap melalui kontribusi yang positif dan
nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.
Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan
masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNUGHA Cilacap maka
diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian
masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5.1.3 Isi Standar
a. Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang
dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika
b. Pengabdian kepada masyarakat harus pengembangan ipteks, teknologi tepat guna
bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran,
dan mengantisipasi kebutuhan masa datang
c. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat
guna
d. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk
pengayaan sumber belajar perkuliahan
f. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan Modul Pelatihan
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5.1.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas
akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti
menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat
menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi
masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus
dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat banyak.
c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan
Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan
mempublikasikannya.
d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau
kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar
atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual
5.1.5 Indikator Ketercapaian
a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat meningkat yang dapat
menyelesaikan yang dihadapi masyarakat meningkat
b. Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada
masyarakat meningkat
c. Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat
meningkat
d. Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat meningkat
e. Jumlah penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat
f. Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis
ilmiah populer dan laporan pengabdian meningkat
g. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat
meningkat
h. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan meningkat
i. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal
5.1.6 Pihak yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
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d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
f. Mahasiswa
5.1.7 Dokumen Terkait
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana
Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Manual
Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil pengabdian kepada Masyarakat
5.1.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
5.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
5.2.1 Daftar Istilah
a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada
standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari
hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
d. Paham Islam Ahlussunnah Waljama’ah merupakan inti dari UNUGHA Cilacap
yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi UNUGHA Cilacap,
termasuk bidang penngabdian kepada masyarakat
e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh
masyarakat pengguna;
2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
memberdayakan masyarakat;
3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan
yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau
Pemerintah; atau
5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,
dunia usaha, dan/atau industry
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5.2.2 Rasionale
Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan
Tinggi. Dalam mengamalkan bidang pengabdian kepada masyarakat, UNUGHA
Cilacap melandaskan diri pada paham Islam Ahlussunnah Waljama’ah. Dengan
demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat UNUGHA Cilacap diarahkan
sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar
pembelajaran dan riset yang reguler, UNUGHA Cilacap sebagai insttusi pendidikan
tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut
dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas
yang dimiliki UNUGHA Cilacap.
Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi 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. Pengabdian kepada masyarakat juga
diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara
melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang
tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya
menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.
Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi,
UNUGHA Cilacap memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian
kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat
sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat
5.2.3 Isi Standar
a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
b. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat
diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
c. Pengabdian kepada masyarakat UNUGHA Cilacap berlandaskan pada paham
Islam Ahlussunnah Waljama’ah
d. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat
dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat
e. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa
sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
f. Pengabdian kepada masyarakat dapat Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
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5.2.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat
UNUGHA Cilacap
b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian
kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi
5.2.5 Indikator Ketercapaian
a. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan
penerapan langsung
b. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya
pemberdayaan masyarakat
c. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan
penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat
d. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan
penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah,
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung
oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
e. Terdapat program PPM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
5.2.6 Pihak yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
5.2.7 Dokumen Terkait
Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis
Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir
yang terkait dengan isi pengabdian kepada masyarakat
5.2.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
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5.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
5.3.1 Daftar Istilah
a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
1) pelayanan kepada masyarakat;
2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya;
3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4) pemberdayaan masyarakat.
c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan.
d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai
salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
dinyatakan dalam besaran sks
f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah,
terukur, dan terprogram
5.3.2 Rasionale
Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan
Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, UNUGHA
Cilacap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika
untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, UNUGHA Cilacap
perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin
proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.
5.3.3 Isi Standar
a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat
2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar
mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan
pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara
terarah, terukur, dan terprogram
2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada
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terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan
peraturan di UNUGHA Cilacap
c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5.3.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA
Cilacap
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh UNUGHA
Cilacap
c. Pimpinan UNUGHA Cilacap menyediakan web Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
d. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan dan
melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada
masyarakat
e. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan
melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam
berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi
ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada
masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau
internasional yang bereputasi
5.3.5 Indikator Ketercapaian
a. Tersedianya Program dan Pedoman serta Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat
UNUGHA Cilacap
b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat
UNUGHA Cilacap
c. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
d. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya
5.3.6 Pihak yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
d. Dekan
e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
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f. Dosen
5.3.7 Dokumen Terkait
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana
Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Pedoman
Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir
yang terkait dengan proses pengabdian kepada masyarakat
5.3.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap
f. Pedoman Penelitian UNUGHA Cilacap
5.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5.4.1 Daftar Istilah
a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara
terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus
meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas
dari pengaruh subjektivitas;
3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan
prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada
masyarakat; dan
4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya
dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi
prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi,
dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian
hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
1) tingkat kepuasan masyarakat;
2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat
sesuai dengan sasaran program;
3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara
berkelanjutan;
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4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta
pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi; atau
5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan
metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada
masyarakat.
5.4.2 Rasionale
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan
mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian
atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, PT
UNUGHA Cilacap memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5.4.3 Pernyataan Isi Standar
Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai
berikut:
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
e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan
5.4.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal UNUGHA
Cilacap untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada
masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan
evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada
masyarakat
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan pengabdian kepada
masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan
evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada
masyarakat
c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat
pada portal dan repository UNUGHA Cilacap
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5.4.5 Indikator Ketercapaian
a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil
survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
b. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat
pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan)
c. (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5)
dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)
d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan
IPTEK di masyarakat
e. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan
5.4.6 Pihak yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dosen
5.4.7 Dokumen Terkait
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan
Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap,
Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan
Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian kepada masyarakat
5.4.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
5.5 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5.5.1 Daftar Istilah
a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
1) kualifikasi akademik; dan
2) hasil pengabdian kepada masyarakat.
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d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
e. E. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kemristekdikti
5.5.2 Rasionale
Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan
Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika UNUGHA Cilacap secara
profeional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana
pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga
kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian
kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, UNUGHA Cilacap perlu menjamin
kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
5.5.3 Pernyataan Isi Standar
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNUGHA Cilacap adalah
dosen dan mahasiswa
c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat
penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat
kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.
5.5.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan persyaratan
kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat,
peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan
kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada
masyarakat
d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan
kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta
dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat
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5.5.5 Indikator Ketercapaian
a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Pimpinan UNUGHA Cilacap,
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua
Jurusan/Program Studi
b. Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana
untuk pengabdian kepada masyarakat
5.5.6 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Dekan
d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
e. Dosen
5.5.7 Dokumen Terkait
Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan
Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap,
Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan
Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
5.5.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
5.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
5.6.1 Daftar Istilah
a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses
pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada
masyarakat
b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang memfasilitasi pengabdian
kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari
program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
1) proses pembelajaran; dan
2) kegiatan penelitian.
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c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
5.6.2 Rasionale
UNUGHA Cilacap memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan
kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin
terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien
sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UNUGHA Cilacap
menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
5.6.3 Pernyataan Isi Standar
a. UNUGHA Cilacap, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan
sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus
mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan
c. Civitas akademika dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium,
perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk
5.6.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana
penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua
Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta
pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
c. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Biro Administrasi umum melakukan
pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap
fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
5.6.5 Indikator Ketercapaian
a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat
dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
b. Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan
memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat
5.6.6 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Kepala Biro Administrasi Umum
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d. Dekan
e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
f. Dosen
5.6.7 Dokumen Terkait
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan
dengan Rencana Strategis UNUGHA Cilacap, Rencana Induk/Strategis Pengabdian
kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat
5.6.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
f. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
5.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
5.7.1 Daftar Istilah
a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNUGHA Cilacap Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola
pengabdian kepada masyarakat
5.7.2 Rasionale
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas:
1) perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2) panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3) program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP
UNUGHA Cilacap
4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dan hasilnya;
5) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
6) pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian
kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
7) penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat
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Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNUGHA Cilacap memerlukan Standar
Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga
dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
5.7.3 Isi Standar
a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:
1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada
Masyarakat UNUGHA Cilacap;
2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan
mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian
kepada masyarakat;
7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
yang berprestasi;
8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada
lembaga lain melalui kerja sama;
9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
b. UNUGHA Cilacap memiliki kewajiban:
1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan
bagian dari Rencana Induk/Strategis UNUGHA Cilacap;
2) 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;
3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi
pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian
kepada masyarakat secara berkelanjutan;
4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian
kepada masyarakat;
5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat
dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses
pengabdian kepada masyarakat;
57

5.7.4

5.7.5

5.7.6

5.7.7

5.7.8

6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja
sama pengabdian kepada masyarakat;
7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada
masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada
masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Strategi Pencapaian
a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
b. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk
mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat
d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait
pengabdian kepada masyarakat
Indikator Ketercapaian
a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana
Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
d. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat yang mudah diakses
Pihak yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Dokumen Terkait
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan
Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap,
Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan
Formulir yang terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk Pengembangan UNUGHA Cilacap
f. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
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g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
5.8.1 Daftar Istilah
a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat
b. UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada
masyarakat
c. Selain dari dana internal UNUGHA Cilacap, pendanaan pengabdian kepada
masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di
dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur
oleh Pimpinan UNUGHA Cilacap
5.8.2 Rasionale
Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan
pembiayaan turut menentukan kinerja UNUGHA Cilacap dalam menjamin dan
memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. UNUGHA
Cilacap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya
pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan
Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di UNUGHA
Cilacap dijalankan dan bersumber dari:
a. dana pemerintah;
b. dana internal UNUGHA Cilacap;
c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada
masyarakat an diatur dengan kebijakan dan regulasi UNUGHA Cilacap. Dengan
demikian, UNUGHA Cilacap membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian kepada Masyarakat.
5.8.3 Pernyataan Isi Standar
a. UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat
b. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
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1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada
masyarakat
2) peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5.8.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat
b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas
akademika UNUGHA Cilacap
c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi
dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat yang telah ditetapkan
5.8.5 Indikator Ketercapaian
a. Teralokasikannya dana internal UNUGHA Cilacap untuk pengabdian kepada
masyarakat
b. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada
masyarakat setidaknya Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun)
c. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
setidaknya 10% total pemasukan dana
5.8.6 Pihak yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5.8.7 Dokumen Terkait
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana
Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Pedoman
Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir
yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
5.8.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk Pengembangan UNUGHA Cilacap
f. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
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BAB VI
STANDAR TATA PAMONG
6.1 Standar Tata Pamong
6.1.1 Daftar Istilah
a. Standar tata pamong adalah kriteria minimal tentang tata pamong, baik tingkat
universitas, fakultas maupun prodi
b. Tata pamong akan menjamin adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab
pengelola Universitas /fakultas/lembaga/program studi harus
6.1.2 Rasionale
Universitas hingga prodi dalam perjalanannya membutuhkan Tata pamong yang baik.
Melalui tata pamong maka akan terjadi pembagian sekaligus Batasan kewenangan
dan tanggung jawab setiap bagian dalam menjalankan pengelolaan administrasi,
keuangan, akademik dan kemahasiswaan.
6.1.3 Isi Standar
a. Universitas /fakultas/lembaga/program studi harus memiliki ketentuan tentang
penyusunan tata pamong
b. Universitas /fakultas/lembaga/program studi harus memiliki tata pamong yang
memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan
administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.
6.1.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan, dekan dan ka prodi menetapkan pedoman penyusunan tata pamong
b. Pimpinan, dekan dan ka prodi mennyusun dan menetapkan tata pamong di level
institusinya sehingga terlihat jelas batasan kewenangan dan tanggungjawab
masing-masing bagian.
6.1.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada regulasi tentnang penyusunan tata pamong
b. Universitas /fakultas/lembaga/program studi memiliki struktur organisasi yang
jelas dan ramping
c. Universitas /fakultas/lembaga/program memiliki jobdes yang menjelaskan
wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan,
akademik dan kemahasiswaan
6.1.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan bidang SDM
b. Ka BAUKK dan kepegawaian
b. Dekan/prodi
c. dosen
6.1.7 Dokumen Terkait
a. Peraturan kepegawaian
b. sistem tata pamong
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d. SOP tata pamong
6.1.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
6.2 Standar Kepemimpinan
6.2.1 Daftar Istilah
a. Standar kepemimpinan adalah kriteria minimal tentang kepemimpnan di level
universitas/akulas/prodi.
b. Standar kepemimpinan ini terdiri dari kepemimpinan operasional, organisasional
dan public.
6.2.2 Rasionale
Tatapamong yang baik akan membutuhkan kepemimpinan yang efektif.
Kepemimpinan yang efektif dijalankan dengan kepemimpinan operasional,
organisasional dan public. Agar kepemimpinan di semua level baik
universitas/fakultas/prodi berjalan dengan efektif, maka kepemimpinan harus
memenuhi syarat kepemimpinan operasional, organisasional dan public yang
ditetapkan UNUGHA sebagaistandar kepemimpinan.
6.2.3 Isi Standar
a. Kepemimpinan di universitas/fakultas/lembaga/program studi harus memiliki
karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional,
kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.
b. Universitas harus memiliki unit pengembangan dan sistem pengkaderan melalui
pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat
mengembangkan karier dalam tugas tambahan.
6.2.4 Strategi Pencapaian
a. Pemimpin universitas/fakultas/prodi menerapkan secara sinergis menerapkan
kepemimpinan operasional, organisasional dan public.
b. Pimpinan membentuk unit pengembagan dan pengkaderan calon pemimpin baru
6.2.5 Indikator Ketercapaian
a. Semua level sudah mempraktekkan kepemimpinan yang berkarakteristik
operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.
b. Ada unit pengembangan dan sistem pengkaderan calon pemimpin
6.2.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA
b. Dekan/kaprodi
c. Ka Unit penegmbangan dan pengkaderan pemimpin
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6.2.7 Dokumen Terkait
a. Peraturan kepegawaian UNUGHA
b. Sistem pemilihan pemimpin di level universitas/fakultas/prodi
c. SOP pemilihan pemimpin
6.2.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
f. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
6.3 Standar Sistem Pengelolaan
6.3.1 Daftar Istilah
a. Standar sistem pengelolaan adalah kriteria minimal tentang sistem pengelolaan
fungsional dan operasional
b. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi planning,
organizing, staffing, leading, controlling.
6.3.2 Rasionale
Pengelolaan perguruan tinggi membutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Tata
pamong dan kepemimpinan yang efektif akan bisa terwujud jika ada sistem
pengelolaan fungsional dan operasional pada level universitas/fakultas/prodi.dalam
rangka menjaminkan adanya keseragaman pola sistem pengelolaan maka UNUGHA
menetapkan standar sistem pengelolaan.
6.3.3 Isi Standar
a. Universitas/fakultas/program studi/lembaga harus memiliki sistem pengelolaan
fungsional dan operasional yang meliputi planning, organizing, staffing, leading,
controlling.
b. Universitas/fakultas/program studi/lembaga harus melaksanakan sistem
pengelolaan fungsional dan operasional sesuai SOP.
6.3.4 Strategi Pencapaian
Pimpinan, Dekan dan kaprodi melaksanakan sistem pengelolaan secara konsisten
dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, baik di
level universitas/fakultas/prodi.
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6.3.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi planning,
organizing, staffing, leading, controlling di tingkat Universitas/fakultas/program
studi/
b. Universitas/fakultas/program studi/lembaga sudah melaksanakan sistem
pengelolaan fungsional dan operasional sesuai SOP.
6.3.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan
b. Dekan, prodi
c. Ka LPM
6.3.7 Dokumen Terkait
a. Peraturan kepegawaian
b. Job des UNUGHA
c. Kebijakan, manual, dan formulir SPMI
d. SOP pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional
6.3.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
6.4 Standar Sistem Penjaminan Mutu
6.4.1 Daftar Istilah
a. Standar sistem penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang sistem
penjaminan mutu internal
b. Dokumen mutu adalah empat buku yang menunjukkan keberadaan sistem
penjaminan mutu, yaitu: 1) buku kebijakan, 2) buku manual, 3) buku standard an
4) buku formulir SPMI
6.4.2 Rasionale
Mengelola perguruan tinggi yang berkualitas selain butuh kepemimpinan yang
efektif pada semua level (universitas/fakultas/prodi), juga membutuhkan sistem
pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik akan terwujud jika ada
dijaminkan oleh berfungsinya penjaminan mutu. Oleh karena itu, UNUGHA dalam
hal ini memastikan orientasi tersebut kemudian perlu menetapkan sistem
penjaminan mutu.
6.4.3 Isi Standar
a. Universitas/fakultas/Prodi harus memiliki lembaga/unit penjaminan mutu
b. Lembaga penjamin mutu harus menyusun, melaksanakan dan mengembangkan
sistem penjaminan mutu
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

c. universitas/fakultas/prodi harus memiliki dokumen penjaminan mutu yang
lengkap
d. Universitas/fakultas/prodi menjalankan sistem penjaminan mutu sesuai standar
yang telah ditetapkan.
e. Universitas/fakultas/prodi melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan pola
Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA membentuk lembaga penjaminan mutu di tingkat
universitas diikuti pembentukan gugus mutu di tingkat fakultas/prodi
b. Secara koordinatif dan sinergis lembaga penjaminan mutu, gugus mutu, pimpinan
Universitas/fakultas/prodi mengawal terlaksananya SPMI.
Indikator Ketercapaian
a. Ada lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan gugus mutu di tingkat
fakultas/prodi
b. Ada dokumen mutu yang lengkap (buku kebijakan, manual, standard an formulir
SPMI)
c. SPMI dijalankan universitas/fakultas/prodi dengan pola Penetapan, Pelaksanaan,
Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA
b. Ka LPM
c. Dekan dan Ka Prodi
d. Dosen dan mahasiswa
Dokumen Terkait
a. RIP-RPJP UNUGHA
b. Renstra-Renop UNUGHA/fak/prodi
c. Dokumen Mutu
d. SOP pelaksanaan penjaminan mutu
Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi

6.5 Standar Suasana Akdemik
6.5.1 Daftar Istilah
a. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal yang berhubungan dengan
kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan kebebasan mimbar akademik.
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6.5.2 Rasionale
Suasana akademik menjadi bagian dari upaya universitas/fakultas/prodi untuk
menciptakan budaya mutu akademik. Universitas perlu mengawal hal tersebut
dengan menetapkan dan melaksanakan standar mutu suasana akademik.
6.5.3 Isi Standar
a. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki regulasi terkait penciptaan
suasana akademik.
b. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif sesama dosen
melalui tim teaching, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu,
seminar/simposium/workshop/lokakarya/bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah
lainnya.
c. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif antara dosen
dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir dengan
melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan dosen serta bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa.
d. Program studi harus menfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawanan di
antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta
penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di
kalangan mahasiswa.
6.5.4 Strategi Pencapaian
Pimpinan, dekan dan kaprodi secara Bersama-sama menfasilitasi pengembangan
suasana akademik untuk sivitas akademika.
6.5.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada regulasi
terkait penciptaan suasana akademik di tingkat
Universitas/fakultas/program studi
b. Ada tim teaching, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu,
seminar/simposium/workshop/lokakarya/bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah
lainnya di tingkat Prodi.
c. Ada pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
d. Ada layanan bimbingan penelitian dan bimbingan Program Kreativitas
Mahasiswa.
e. Ada program pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa,
pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan
dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan
mahasiswa di tingkat Prodi.
6.5.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA
b. Dekan dan Ka Prodi
c. Dosen dan mahasiswa
6.5.7 Dokumen Terkait
a. renstra-Renop UNUGHA
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b. Rensra-Renop Fakultas/Prodi
b. Program kerja pengemmbangan suasana akademik
c. SOP suasana akademik
6.5.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
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BAB VII
STANDAR KEMAHASISWAAN
7.1 Standar Penerimaan Mahasiswa
7.1.1 Daftar Istilah
a. Standar penerimaan mahasiswa adalah kriteria minimal tentang sistem seleksi
dan penerimaan mahasiswa baru
b. Sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru terdiri dari: a) kebijakan
penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen
penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan
7.1.2 Rasionale
UNUGHA sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen untuk ikut membantu
mengembangkan generasi muda Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, perlu
menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru
berpegang pada prinsip keterbukaan, kualitas, keadilan dan pemerataan.
7.1.3 Isi Standar
a. Universitas/fakultas/Program studi harus memiliki dan memperkenalkan
profilnya kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.
b. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki dokumen seleksi penerimaan
mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu
penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan; dan e) sistem
pengambilan keputusan.
7.1.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA menetapkan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru
b. Pimpinan UNUGHA membentuk unit khusus/ka bag publikasi dan PMB
c. Ka Bag Publikasi dan PMB Bersama dengan Fak/Prodi melalkukan sosialisasi
secara sistemik.
7.1.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada sosialisasi profil UNUGHA secara sistemik kepada masyarakat untuk
mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.
b. Ada dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan
penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen
penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan.
7.1.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA
b. Kabag Publikasi dan PMB
c. Dekan
d. Ka Prodi
e. Mahasiswa
f. Dosen
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7.1.7 Dokumen Terkait
a. Renstra-Renop UNUGHA
b. Renstra -Renop Fakultas/Prodi
c. SOP penerimaan mahasiswa baru
7.1.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
7.2 Standar Pelayanan Mahasiswa
7.2.1 Daftar Istilah
a. Standar pelayanan mahasiswa adalah kriteria minimal tentang pelayanan
universitas terhadap mahasiswa.
b. Jenis-jenis pelayanan mahasiswa adalah: a) bimbingan akademik; b) bimbingan
dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan bakat; e) pembinaan soft
skill, f) beasiswa; g) kesehatan; dan g) kewirausahaan;
7.2.2 Rasionale
Mahasiswa adalah peserta didik yang harus dilayani universitas untuk dikembangkan
potensi/kecerdasan. Semakin banyak jenis pelayanan yang diberikan kepada
mahasiswa maka peluang berkembangnya potensi mahasiswa akan semakin besar.
Univeritas menetapkan standar minimal tentang jenis pelayanan kepada mahasiswa.
7. 2.3 Isi Standar
a. Universitas/fakultas/program studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa
baru visi, misi dan tujuannya, struktur dan organisasi, sistem pendidikan, norma
dan etika mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan.
b. Institut harus menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain:
a) bimbingan akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir;
d) minat dan bakat; e) pembinaan soft skill, f) beasiswa; g) kesehatan; dan g)
kewirausahaan;
c. Fakultas harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan
fakultas, struktur dan organisasi fakultas, peraturan akademik, sistem
pembelajaran, dan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
d. Program studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan
tujuan program studi, kurikulum, struktur dan organisasi program studi, dosen,
Penasihat Akademik (PA), sarana dan prasarana, dan organisasi kemahasiswaan
pada tingkat program studi.
e. universitas/fakultas/program studi harus berupaya untuk meningkatkan prestasi
mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
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7.2.4 Strategi Pencapaian
a. pimpinan Universitas bidang kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan
dekan dan kaprodi terkait penentuan jenis dan waktu layanan yang akan diberikan
kepada mahasiswa
b. pimpinan UNUGHA menfasilitasi atas keberlangsungan semua jenis layanan
kepada mahasiswa.
7.2.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada berbagai jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: a) bimbingan
akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan
bakat; e) pembinaan soft skill, f) beasiswa; g) kesehatan; dan g) kewirausahaan;
b. ada prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik
7.2.6 Pihak Yang Terlibat
a. pimpinan Universitas bidang kemahasiswaan
b. Dekan dan kaprodi
c. Ka Bidang kemahasiswa
d. Dosen Penasehat Akademik
7.2.7 Dokumen Terkait
a. RIP-RPJP UNUGHA
b. Renstra -Renop UNUGHA
c. Renstra-Renop Fakultas/Prodi
d. Manual standar pelayanan mahasiswa
e. SOP pelayanan mahasiswa
7.2.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
7.3. Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa
7.3.1 Daftar Istilah
a. Standar prestasi dan penghargaan mahasiswa adalah kriteria minimal tentang
capaian atau prestasi mahasiswa sekaligus standar penghargaan yang harus
diterimakan kepada mahasiswa.
b. Lingkup penghargaan kepada mahasiswa baik adalah prestasi akademik maupun
non akademik.
7.3.2 Rasionale
Mahasiswa merupakan asset sekaligus pelanggan internal uiversitas. Agar mereka
merasa puas atas layanan jasa pendidikan yang diberikan universitas, maka
universitas perlu mengapreasiasi atas prestasi yang sudah diukir mahasiswa, baik
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yang bersifat akademis maupun non akademis. Bentuk apresiasi adalah dengan
memberikan penghargaan, baik penghargaan intrinsic maupun ekstrinsik atau
financial maupun non financial. Agar ada keseragaman tentang prestasi mahasiswa
dan penghargaan kepada mahasiswa yang dimaksud maka UNUGHA perlu
menetapkan stnadar prestasi dan penghargaan kepada mahasiswa.
7.3.3 Isi Standar
a. universitas/fakultas/program studi harus memberikan penghargaan kepada
mahasiswa baik terhadap capaian prestasi akademik maupun non akademik.
b. Mahasiswa harus didorong untuk mencapai prestasi di tingkat kabupaten,
propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.
7.3.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA bidang kemahasiswaan Bersama dengan dekan dan ka prodi
berkoordinasi untuk menentukan jenis, even dan ragam prestasi mahasiswa yang
berhak untuk diberi penghargaan.
b. Pimpinan UNUGHA bidang kemahasiswaan Bersama dengan dekan dan ka prodi
mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang ketentuan prestasi dan penghargaan
mahasiswa.
7.3.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik pada level
lokal/kabupaten, regional/propinsi, nasional dan internasional
7.3.6 Pihak Yang Terlibat
a. pimpinan bidang Kemahasiswaan
b. dekan, wakil dekan, ka prodi
c. Ka bag kemahasiswaan
7.3.7 Dokumen Terkait
a. RIP-RPJP UNUGHA
b. Renstra -Renop UNUGHA
c. Renstra-Renop Fakultas/Prodi
d. Manual penetapan Standar prestasi dan penghargaan mahasiswa
e. SOP penentuan prestasi dan penghargaan mahasiswa
7.3.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
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BAB VIII
STANDAR PEMBIAYAAN
8.1 Standar Pembiayaan Investasi PT
8.1.1 Daftar Istilah
a. Standar pembiayaan investasi PT adalah kriteria minimum akan biaya untuk
mengadakan sarana dan prasarana pendidikan
b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah biaya
8.1.2 Rasionale
Pembiayaan pendidikan tinggi secara umum digunakan untuk biaya investasi,
operasional dan pemeliharaan. Pembiayaan investasi PT diperlukan untuk pengadaan
sarana dan prasarana pemelajaran, maupun untuk sarana dan prasarana yang
mendukung bisnis center universitas sehingga dalam jangka waktu tertentu ada
Renturn of Investmen (ROI) untuk universitas yang melimpah dan berkelanjutan,
sekaligus menjadi sumber pembiayaan baru di luar dari mahasiswa.
8.1.3 Isi Standar
a. Universitas memiliki biaya investasi pendidikan tinggi yang diperuntukkan untuk
pengadaan sarana dan prasarana
b. Universitas memiliki dan mengalokasikan biaya untuk unit usaha universitas
8.1.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA secara khusus mengalokasikan dana investasi di luar untuk
pembelajaran dan untuk unit usaha
b. Pimpinan UNUGHA melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa
menghasilkan dana
8.1.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada dana investasi pendidikan tinggi yang diperuntukkan untuk pengadaan
sarana dan prasarana di luar pembelajaran
b. Ada dana untuk unit usaha universitas
8.1.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA
b. Ka Biro
c. Ka BAUK
d. Ka Unit Usaha Universitas
8.1.7 Dokumen Terkait
a. RIP-RPJP UNUGHA
b. Renstra-Renop UNUGHA
c. RAPB UNUGHA
d. SOP investasi non pembelajaran
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8.1.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
e. RIP dan RPJP UNUGHA Cilacap
f. Rencana Strategis dan Renop UNUGHA Cilacap
8.2 Standar Pembiayaan Operasional PT
8.2.1 Daftar Istilah
a. Standar pembiayaan operasional PT adalah kriteria minimal terkait biaya
operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan
b. biaya operasional PT meliputi: biaya dosen, tenaga kependidikan, bahan
operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
8.2.2 Rasionale
Penyelenggaraan perguruan tinggi menghajatkan adanya pembiayaan PT.
pembiayaan PT secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: a) biaya investasi, b) biaya
operasional dan c) biaya pemeliharaan. Biaya operasional yang diperlukan setiap
tahun anggaran realisasinya menghajatkan adanya standar. UNUGHA berupaya
memenuhi kebutuhan tersebut dengan menentukan standar pembiayaan oprasional
UNUGHA.
8.2.3 Isi Standar
a. Universitas memiliki dan mengeluarkan biaya operasional pendidikan tinggi
untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, yang mencakup biaya dosen, biaya
tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya
operasional tidak langsung.
b. Universitas menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per
tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
c. Universitas menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
secara periodik oleh rektor dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi;
b. tingkat akreditasi Institut dan program studi c. indeks kemahalan wilayah;
d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi universitas
untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) universitas
tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
8.2.4 8.2.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA secara khusus mengalokasikan dana operasional
b. Pimpinan UNUGHA melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa
menghasilkan dana
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8.2.5 Indikator Ketercapaian
a. Ada realisasi biaya operasional pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan
pendidikan, yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan
operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
b. Setiap tahuan ada penetapan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa
per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
c. RAPB universitas disusun sesuai dengan Standar satuan biaya operasional
pendidikan tinggi.
8.2.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA
b. Kepala Satuan Pengawas Internal
c. Ka BAUK
8.2.7 Dokumen Terkait
a. RIP-RPJP UNUGHA
b. Renstra-Renop UNUGHA
c. RAPBS
d. Manual Penetapan Standar Pembiayaan operasional UNUGHA
e. SOP Penetapan Pembiayaan operasional UNUGHA
8.2.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
e. RIP dan RPJP UNUGHA Cilacap
f. Rencana Strategis dan Renop UNUGHA Cilacap
8.3 Standar Pengawasan Pembiayaan PT
8.3.1 Daftar Istilah
a. standar pengawasan pembiayaan PT adalah kriteria minimal tentang manual
prosedur, sistem monitoring dan pendanaan internal universitas.
b. Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan unit yang melaksanakan Sistem
Pengawasan Internal(SPI) dalam bentuk audit internal khusus bidang keuangan
dan sarana prasarana pembelajaran.
8.3.2 Rasionale
Pengawasan keuangan dana tau pembiayaan pendidikan tinggi yang baik adalah
kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan audit untuk menjamin pelaksanaan
manajemen pembiayaan pendiddikan tinggi akuntabel. Akuntabilitas manajemen
pembiayaan pendidikan tinggi meliputi akuntabulitas perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan.
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8.3.3 Isi Standar
a. Universitas memilki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan
internal.
b. Universitas memiliki unit yang melaksanakan sistem pengawasan internal
c. Unit Sistem Pengawasan Internal (SPI) melasanakan monitoring dan evaluasi
keuangan secara rutin setiap tahun serta hasilnya menjadi umpan balik bagi
universitas.
d. universitas memilki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.
8.3.4 Strategi Pencapaian
a. pimpinan UNUGHA membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk
melakukan audit internal bidang keuangan dan sarana prasarana pembelajaran.
b. SPI menjalankan tugasnya dalam secara periodic
c. pimpinan UNUGHA akan bisa memanfaatkan jasa akuntan public sebagai
pembanding pelaksanaan audit internal.
8.3.5 Indikator Ketercapaian
a. ada manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
b. Ada Satuan Pengawas Internal yang bertugas melakukan audit internal bidang
keuangan dan sarana prasarana pembelajaran.
c. Ada sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil
audit internal dan eksternal.
8.3.6 Pihak Yang Terlibat
a. Pimpinan UNUGHA
b. Kepala Satuan Pengawas Internal
c. Ka BAUK
8.3.7 Dokumen Terkait
a. RAPBS
b. Manual dan SOP monev keuangan
8.3.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
e. RIP dan RPJP UNUGHA Cilacap
f. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
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BAB IX
STANDAR KERJASAMA
9.1 Standar Kerjasama
9.1.1 Daftar Istilah
a. Standar kerjasama UNUGHA Cilacap adalah kriteria minimal tentang
kerjasama yang dilakukan UNUGHA Cilacap dengan lembaga lain, baik did
lam maupun di luar negeri
b. Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta
saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik
c. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling
menguntungkan
9.1.2 Rasionale
Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh UNUGHA Cilacap untuk
memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang
Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerjasama yang sinergis dan
mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Pimpinan
UNUGHA Cilacap melakukan kerjasama secara kelembagaan berdasarkan prinsip
kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik
hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan
pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat pentingnya
kerjasama bagi UNUGHA Cilacap, maka disusunlah Standar Kerjasama untuk
dapat memperkuat dan memperkaya UNUGHA Cilacap sebagai sebuah institusi
pendidikan tinggi.
9.1.3 Pernyataan Isi Standar
a. UNUGHA Cilacap menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun
lembaga pemerintah baik skala regional, nasional maupun internasional
b. Penyelenggaraan kerjasama UNUGHA Cilacap berada di bawah
tanggungjawab dan koordinasi Pimpinan UNUGHA Cilacap Bidang
Pengembangan dan Kerjasama
b. Penyelenggaraan kerjasama antara Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/Program
Studi di lingkungan UNUGHA Cilacap dikoordinasikan di UNUGHA Cilacap
c. UNUGHA Cilacap membentuk Kantor Internasional sebagai unit pelaksana
kerjasama internasional UNUGHA Cilacap
d. Kerjasama bertujuan untuk:
1) mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh UNUGHA Cilacap serta
meningkatkan kinerja Faultas, Jurusan/Program Studi, dan lembaga
2) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri
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3)
4)
5)
6)

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
meningkatkan citra UNUGHA Cilacap
menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik
menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam
mendapatkan lapangan kerja
7) menciptakan revenue generating activity
e. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
1) kontrak manajemen
2) program kembaran (twinning program)
3) program ganda (dual degree)
4) penelitian
5) pengabdian kepada masyarakat
6) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan
akademik
7) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
8) program pemindahan kredit (transfer of credits),
9) penerbitan bersama karya ilmiah
10) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
11) lain-lain yang dianggap perlu
Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap Bidang Kerjasama merencanakan, memutuskan
dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota
kesepahaman (memorandum of understanding)/Perjanjian Kerjasama
b. Kepala Bagian Bidang Kerjasama, Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala
Lembaga/Unit melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman/perjanjian
kerjasama yang telah disepakati
Indikator Ketercapaian
a. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama di dalam dan luar negeri
b. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi
kerjasama di dalam dan luar negeri
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap Bidang Kerjasama
b. Dekan
c. Kepala Lembaga/Unit
d. Ketua Jurusan/Program Studi
Dokumen Terkait
Standar Kerjasama memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan dan
Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNUGHA Cilacap, Rencana Strategis
UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir terkait kerjasama
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9.1.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
b. RIP dan RPJP UNUGHA Cilacap
c. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
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BAB X
STANDAR SISTEM INFORMASI
10. Standar Sistem Informasi
10.1 Daftar Istilah
Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah :
a. SIAK adalah sistem informasi untuk bidang akademik
b. SIMPEG adalah sistem informasi untuk kepegawaian
c. SIMKA adalah sistem informasi untuk keuangan
d. SIMABI adalah sistem informasi tentang administrasi barang milik universitas
10.2 Rasionale
Sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus
dipenuhi oleh suatu Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memiliki sistem
informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus
serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.
Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal
mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil
mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidk dan kependidikan (SDM).
Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan
yang tepat dan baik pula. Untuk menjamin kinerja institusi yang baik, efektif, dan
efisien, UNUGHA Cilacap merasa perlu menyusun Standar Sistem Informasi.
10.3 Pernyataan Isi Standar
a. Universitas emiliki pangkalan data secara terintegrasi yang dapat membantu
efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri.
b. Website universitas harus memiliki menu utama yang meliputi beranda, berita,
Statuta, Struktur dan Organisasi Tata Kelola, Renstra, pimpinan, fakultas/pasca
sarjana, lembaga, kemahasiswaan dan alumni, pustaka, Unit Pelayanan Teknis
(UPT), sarana dan prasarana, dan media.
c. Website fakultas/program studi harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi,
Renstra, struktur organisasi dan pimpinan, jurusan/program studi, programprogram
pendidikan, kemahasiswaan, laboratorium dan fasilitas.
d. Pusat Informasi dan Komputer memiliki Sistem Informasi Akademik (SIAK),
Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Barang
Milik IUniversitas (SIMABMU) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKA) yang
mudah diakses secara internal dan ekternal.
b. Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) harus
memiliki sub menu: Rwncana Induk Penelitian (RIP), pusat penelitian, Kuliah
Kerja Nyata (KKN), agenda, informasi, direktori penelitian, dan download.
c. universitas harus memiliki kapasitas bandwitch yang mampu mendukung layanan
informasi dan komunikasi bagi internal dan external stakeholders.
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d. universitas harus memiliki hardware dan software yang mendukung operasional
SIA, SIMPEG, SSIMABMI, IMKA dan SINFA.
e. universitas harus memiliki blue print pengembangan, pengelolaan, dan
pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.
f. Puskom harus mendiseminasikan setiap sistem informasi yang dimiliki kepada
seluruh sivitas akademika
g. Universitas memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan
obyektif
h. Universitas memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang
efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah
diakses
i. Universitas memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil
mahasiswa dan lulusan, serta SDM
j. Universitas Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi
internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap
sumber-sumber informasi ilmiah
k. UNUGHA Cilacap memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area NetworkLAN) dan jaringan internet (Wide Area Network)
10.4 Strategi Pencapaian
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Biro Administrasi Umum, dan Biro Manajemen
Sistem Informasi merencanakan dan menyelenggarakan tersedianya sarana dan
prasarana sistem informasi UNUGHA Cilacap
b. Biro Manajemen Sistem Informasi mengelola sistem informasi serta sistem
perekaman data dan informasi
c. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Dekan, Kepala Lembaga/Unit, dan Ketua
Jurusan/Program Studi mengimplementasikan SIM keuangan, asset, administrasi
akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM
10.5 Indikator Ketercapaian
a. UNUGHA Cilacap memiliki blue print yang jelas tentang pengembangan,
pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi
b. UNUGHA Cilacap Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi
yang memadai
c. Adanya unit pengelola di tingkat UNUGHA Cilacap, Fakultas, dan
Jurusan/Program Studi
d. Pimpinan UNUGHA Cilacap, Biro Manajemen Sistem Informasi, Dekan, Kepala
Lembaga/Unit, dan Ketua Jurusan/Program Studi memiliki sistem aliran data dan
otoritas akses data
b. Pimpinan UNUGHA Cilacap dapat melakukan proses pengambilan keputusan
melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi
alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif
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c. Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi UNUGHA
Cilacap yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan,
SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran
d. Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi
internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap
e. sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website Unsri, fasilitas internet, email
dosen dan mahasiswa menggunakan @ptnu.ac.id, jaringan lokal dan nirkabel
f. UNUGHA Cilacap memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan
melalui Surat Keputusan Pimpinan UNUGHA Cilacap
g. Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak
dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar
segera dilakukan tindakan perbaikan
10.6 Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar
a. Pimpinan UNUGHA Cilacap
b. Kepala Puskom
c. Dekan
d. Program Studi
10.7 Dokumen Terkait
Standar Sistem Informasi memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan
UNUGHA Cilacap, Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNUGHA, Rencana
Strategis UNUGHA Cilacap, Manual Prosedur, dan Formulir terkait sistem informasi
10.8 Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
e. RIP dan RPJP UNUGHA Cilacap
b. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
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BAB XI
PENUTUP
Demikian buku 3 tentang standar sistem penjaminan mutu internal UNUGHA Cilacap ini
disusun. Harapannya standar ini bisa menjadi alat pandu teknis untuk kepentingan
pengelolaan universitas, fakultas, prodi dan unit kerja yang lain, sehingga semua elemen
secara serentak bisa mencapai visi dan misi universitas. VI
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