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KATA PENGANTAR 

 
 Mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu internal 

(SPMI) sebagai bentuk kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi penting untuk 

mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkelanjutan. 

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan 

tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi. SPMI dilaksakan dalam kegiatan-kegiatan tridharma perguruan beserta 

supporting systemnya, yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana-prsarana, maupun 

sistem tata pamong penyelenggaraannya. 

 

 Sebagai bentuk ikhtiar tersebut, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) 

Cilacap, melakukan penyesuaian dan revisi pada empat dokumen SPMI melalui melalui 

serangkaian kegiatan dengan melibatkan unsur Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNUGHA, 

unsur pimpinan di perguruan tinggi, Dekan dan unsur program studi. Pelibatan secara aktif setiap 

unsur tersebut, memiliki tujuan agar dokumen SPMI dilahirkan dengan komitmen bersama untuk 

mengimplementasikannya hingga menjadi budaya mutu di UNUGHA Cilacap. 

 

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 

-  

UNUGHA Cilacap menambahkan 4 standar yang berkaitan dengan standar visi dan misi, 

tata pamong, kemahasiswaan dan alumni, serta kerjasama. Ke-dua puluh empat standar yang 

dimaksud dapat dirinci dalam 7 kelompok standar sebagai berikut: 1) Standar Standar Visi dan 
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Misi, 2) Standar Tata Pamong, 3) Standar Kerjasama, 4) Standar Mahasiswa dan Alumni, 5) 

Standar Pendidikan, 6) Standar Penelitian, dan 7) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 

Kami mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak atas peran aktifnya dalam 

melakukan peninjauan kembali dokumen SPMI ini sehingga dapat terselesaikan untuk ditetapkan 

oleh Rektor UNUGHA Cilacap. Besar harapan kami implementasi Perencanaan, Pelasanaan, 

Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu ini dapat dilakukan oleh seluruh 

stake holder di UNUGHA Cilacap sehingga tercipta budaya mutu. Jaza kumullahu ahsanal jazaa. 

 

Cilacap,    

Kepala LPM UNUGHA Cilacap 
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DAFTAR STANDAR MUTU 

1 STANDAR VISI, MISI  

 Standar Visi dan Misi STD-1/SPMI-UNUGHA/A 

2 STANDAR TATA PAMONG  

 Standar Tata Pamong STD-2/SPMI-UNUGHA/B 

3 STANDAR KERJASAMA  

 Standar Kerjasama                                                              STD-3/SPMI-UNUGHA/C 

4 STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI  

 Standar Mahasiswa dan Alumni STD-4/SPMI-UNUGHA/D 

5 STANDAR PENDIDIKAN  

 Standar Kompetensi Lulusan  STD-5/SPMI-UNUGHA/E-001 

 Standar Isi  STD-6/SPMI-UNUGHA/E-002 

 standar Proses  STD-7/SPMI-UNUGHA/E-003 

 Standar Penilaian  STD-8/SPMI-UNUGHA/E-004 

 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STD-9/SPMI-UNUGHA/E-005 

 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran STD-10/SPMI-UNUGHA/E-006 

 Standar Pengelolaan Pembelajaran STD-11/SPMI-UNUGHA/E-007 

 Standar Pembiayaan Pendidikan STD-12/SPMI-UNUGHA/E-008 

6 STANDAR PENELITIAN  

 Standar Hasil Penelitian STD-13/SPMI-UNUGHA/F-001 

 Standar Isi Penelitian STD-14/SPMI-UNUGHA/F-002 

 Standar Proses Penelitian STD-15/SPMI-UNUGHA/F-003 

 Standar Penilaian Penelitian STD-16/SPMI-UNUGHA/F-004 

 Standar Peneliti STD-17/SPMI-UNUGHA/F-005 
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 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian STD-18/SPMI-UNUGHA/F-006 

 Standar Pengelolaan Penelitian STD-19/SPMI-UNUGHA/F-007 

 Standar  Pendanaan dan Pembiayaan  

Penelitian 

STD-20/SPMI-UNUGHA/F-008 

7 STANDAR PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

 Standar Hasil PkM STD-21/SPMI-UNUGHA/G-001 

 Standar Isi PkM STD-22/SPMI-UNUGHA/G-002 

 Standar Proses PkM STD-23/SPMI-UNUGHA/G-003 

 Standar Penilaian PkM STD-24/SPMI-UNUGHA/G-004 

 Standar Pelaksana PkM STD-25/SPMI-UNUGHA/G-005 

 Standar Sarana dan Prasarana PkM STD-26/SPMI-UNUGHA/G-006 

 Standar Pengelolaan PkM STD-27/SPMI-UNUGHA/G-007 

 Standar  Pendanaan dan Pembiayaan PkM STD-28/SPMI-UNUGHA/G-008 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-1/SPMI-

UNUGHA/A 

Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR VISI DAN MISI 

Revisi :  

Halaman :  

 

1. Visi dan Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasional 

Visi dan misi merupakan cita-cita bersama setiap komponen organisasi. Karena itu, 

UNUGHA Cilacap sebagai salah satu perguruan tinggi dalam tugas utamanya 

melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi, memerlukan visi dan misi sebagai pemandu 

arah, sumber inspirasi dan tata nilai, pedoman dan pengendali langkah organisasi. Standar 

visi dan misi penting untuk ditetapkan guna menjaminkan ketercapaian visi dan misi 

UNUGHA Cilacap. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 
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c. Kepala Lembaga/Unit 

d. Kaprodi 

 

4. Definisi Istilah 

a. Visi adalah pernyataan bersama yang menggambarkan cita-cita atau impian institusi 

yang ingin dicapai di masa depan. 

b. Misi adalah pernyataan bersama tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh institusi 

dalam upaya mencapai visi. 

c. Tujuan adalah operasionalisasi visi dan misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. 

d. Sasaran adalah poin-poin antara untuk mencapai tujuan. 

e. Rencana Pengembangan jangka Panjang yang kemudian disingkat RPJP adalah 

dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan institusi dalam jangka 

waktu 20 tahun dalam rangka mewujudkan visi institusi. 

f. Rencana Stragetis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen yang berisi 

pedoman pengembangan dan strategi operasionalnya dalam waktu menengah 5 tahunan 

dalam rangka mewujudkan visi institusi. 

g. Rencana operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang bersisi 

operasionalisasi program pengembangan tahunan selama 5 tahuan sebagaimana 

tercantum dalam Renstra. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Universitas harus memiliki visi dan misi yang mengandung nilai-nilai dasar 

keghozalian, sangat jelas dan realistis, serta berorientasi ke masa depan untuk dicapai 

dalam batas periode waktu tertentu dengan melibatkan dan atau memperhatikan 

masukan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunannya. 

b. Unit kerja di lingkungan UNUGHA harus memiliki visi dan misi yang mengacu kepada 

visi misi UNUGHA, mengandung nilai-nilai dasar keghozalian, sangat jelas dan 

realistis, serta berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam batas periode waktu 

tertentu dengan melibatkan dan atau memperhatikan masukan seluruh pemangku 

kepentingan dalam penyusunannya. 

c. Program studi harus memiliki visi keilmuan yang mengacu pada bidang keilmuan dan 

nilai-nilai dasar keghazalian serta mempertimbangkan perkembangan ilmu dan 

teknologi, kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. 

 

6. Strategi 
a. Rektor melalui wakil rektor bidang akademik dan perencanaan merumuskan RPJP, 

Renstra dan Renop UNUGHA yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja 

dan pengembangan, indikator kinerja dan tahapan pencapaian target pencapaian visi dan 

misi yang telah ditetapkan dengan melibatkan dan atau memperhatikan masukan seluruh 

pemangku kepentingan. 
b. Senat menetapkan RPJP, Renstra dan renop UNUGHA dan mengusulkanya kepada 

Badan Pelaksana Penyelenggara untuk disahkan dan ditentukan mekanisme kontrol 

ketercapaiannya. 
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c. Rektor melakukan sosialisasi visi dan misi serta RPJP, Renstra dan Renop UNUGHA 

guna menjadi acuan program kerja universitas dan rencana strategis unit kerja di 

lingkungan UNUGHA. 

d. Rektor melakukan laporan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dalam 

meujudkan visi UNUGHA secara berkala kepada badan penyelenggara dan 

mempublikasikannya sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

e. Unit kerja menyusun, menetapkan, dan melakukan sosialisasi rencana strategis dan 

operasional dalam pencapaian visi dan misi UNUGHA, visi unit kerja masing-masing 

serta visi keilmuan program studi bagi unit pengelola program studi dengan melibatkan 

dan atau memperhatikan masukan seluruh pemangku kepentingan. 

f. Program studi menyusun visi dan misi keilmuan program studi sesuai bidang keilmuan 

masing-masing, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan pengguna lulusan 

dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan pelaksanaan tri dharma perguruan 

tinggi. 

g. Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian kinerja dalam mewujudkan 

visi dan misi secara berkala setahun sekali serta melaporkan kepada rektor dan 

mempublikasikannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.  

 
7. Indikator 

a. Indeks pemahaman visi dan misi UNUGHA 

b. Ketersediaan dokumen RPJP UNUGHA yang mencakup roadmap ketercapaian visi, 

program pengembangan dan indikator kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, 

achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas. 

c. Ketersediaan dokumen Renstra dan renop UNUGHA yang mencakup program 

pengembangan dan indikator kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, 

realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas. 

d. Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan anggara tahunan (RKAT) UNUGHA yang 

mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaannya yang 

sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian 

yang jelas. 

e. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan UNUGHA yang mencakup laporan 

ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel, komprehensif dan 

dipublikasikan. 

f. Indeks ketercapaian target kinerja UNUGHA 

g. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi unit kerja 

h. Kesesuaian visi dan misi unit pengelola program studi dengan visi dan misi UNUGHA 

serta visi keilmuan program studi yang dikelola. 

i. Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja 

j. Ketersediaan dokumen Renstra dan renop unit kerja yang mencakup program 

pengembangan dan indikator kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, achievable, 

realistik dengan tonggak waktu pencapaian yang jelas. 

k. Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan anggara tahunan (RKAT) unit kerja yang 

mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaannya yang 
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sistematis, spesifik, terukur, achievable, realistik dengan tonggak waktu pencapaian 

yang jelas. 

l. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan 

ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif. 

m. Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja 

n. Ketersedian dokumen visi dan misi keilmuan program studi yang dijadikan pedoman 

dan arah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat program studi 

 

 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Target Capaian 

2022 2023 2024 

1 Indeks pemahaman visi dan misi UNUGHA 0 0.5 0.7 0.8 

2 Ketersediaan dokumen RPJP UNUGHA 

yang mencakup roadmap ketercapaian visi, 

program pengembangan dan indikator 

kinerja yang sistematis, spesifik, terukur, 

achievable, realistik dengan tonggak waktu 

pencapaian yang jelas. 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

3 Ketersediaan dokumen Renstra dan renop 

UNUGHA yang mencakup program 

pengembangan dan indikator kinerja yang 

sistematis, spesifik, terukur, achievable, 

realistik dengan tonggak waktu pencapaian 

yang jelas. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

4 Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan 

anggara tahunan (RKAT) UNUGHA yang 

mencakup program pengembangan, target 

kinerja, dan rencana pembiayaannya yang 

sistematis, spesifik, terukur, achievable, 

realistik dengan tonggak waktu pencapaian 

yang jelas. 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

5 Ketersediaan dokumen laporan kinerja 

tahunan UNUGHA yang mencakup laporan 

ketercapaian target kinerja dan laporan 

keuangan yang akuntabel, komprehensif 

dan dipublikasikan. 

Belum 

terpublikasi 

Terpublikasi 

terbatas 

Terpublikasi 

terbatas 

Terpublikasi 

luas 
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6 Indeks ketercapaian target kinerja 

UNUGHA 
0.5 0.6 0.7 0.8 

7 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan visi dan misi unit kerja 

Belum 

Tersedia 
Tersedia Tersedia Tersedia 

8 Kesesuaian visi dan misi unit pengelola 

program studi dengan visi dan misi 

UNUGHA serta visi keilmuan program 

studi yang dikelola. 

Belum 

sesuai 
sesuai sesuai sesuai 

9 Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja 0 0.5 0.7 0.8 

10 Ketersediaan dokumen Renstra dan renop 

unit kerja yang mencakup program 

pengembangan dan indikator kinerja yang 

sistematis, spesifik, terukur, achievable, 

realistik dengan tonggak waktu pencapaian 

yang jelas. 

0 tersedia tersedia tersedia 

11 Ketersediaan dokumen Rencana kerja dan 

anggara tahunan (RKAT) unit kerja yang 

mencakup program pengembangan, target 

kinerja, dan rencana pembiayaannya yang 

sistematis, spesifik, terukur, achievable, 

realistik dengan tonggak waktu pencapaian 

yang jelas. 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

13 Ketersediaan dokumen laporan kinerja 

tahunan unit kerja yang mencakup laporan 

ketercapaian target kinerja dan laporan 

keuangan yang akuntabel dan 

komprehensif. 

0 tersedia tersedia tersedia 

14 Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja 0 0.5 0.6 0.7 

 

8. Dokumen Terkait 

a. RIP UNUGHA 

b. RPJP UNUGHA 

c. Renstra dan Renop UNUGHA 

d. Core Values Keghazalian 

e. Laporan Pengukuran Pemahaman visi dan misi, instrumen pengukuran visi misi 

f. RKAT UNUGHA 

g. Laporan Kinerja Tahunan UNUGHA 

h. Berita acara penyusunan visi dan misi unit kerja (FAKULTAS) 
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i. Renstra dan Renop Unit kerja" 

j. Laporan Pemahaman visi dan misi unit kerja 

k. RKAT unit kerja 

l. Laporan Kinerja Tahunan Unit kerja 

m. SK visi dan misi keilmuan program studi 

 

9. Referensi 

a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

f. Statuta UNUGHA 



15  

  



16  

 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-2/SPMI-

UNUGHA/B 

Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR TATA PAMONG 

Revisi :  

Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah 

an Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan 

nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasional 

Mewujudkan Good University Governance (GUG) dalam rangka pencapaian visi dan misi 

UNUGHA perlu dibangun sistem tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip 

tersebut juga penting untuk dijadikan sebagai pondasi dalam perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pengelolaan 

perguruan tinggi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka perlu ditetapkan standar tata 

pamong yang mampu menjamin sistem pengelolaan perguruan tinggi yang baik, yang 

mencakup sistem tata pamong, kepemimpinan, dan pengeloaan. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor UNUGHA 

b. Wakil Rektor I, II, III 

c. Dekan 

d. Kepala Lembaga 

e. Ketua Program Studi 

f. Kepala Biro  

g. Kepala Bagian 

 

4. Definisi Istilah 
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a. Tata pamong adalah mekanisme yang telah disepakati bersama terkait struktur 

organisasi beserta aras kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta pola 

hubungan antar bidang. 

b. Kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan secara individual dan koletif pada fungsi-

fungsi pengambilan keputusan, pengorganisasian dan rujukan.  

c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kebijakan dan implementasi sistem perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pada bidang-

bidang 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) 

kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 

9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. UNUGHA harus memiliki sistem tata pamong yang menjamin akuntabilitas, 

leberlanjutan transparansi serta mitigasi potensi resiko dengan melindungi integritas 

akademik dan kualitas pendidikan tinggi. 

b. Pimpinan UNUGHA dan pimpinan unit kerja harus efektif dalam memimpin dan 

mengambil keputusan secara operasional dan organisasional, serta menunjukkan 

kemampuan kepemipinan publik.  

c. UNUGHA harus memiliki sistem penjaminan mutu internal yang terdiri atas 1) 

organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti 

tindak lanjut. 

 

6. Strategi 

a. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) menetapkan struktur organisasi di lingkungan 

UNUGHA beserta aras kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsinya. 

b. Proses pemilihan pimpinan Universitas dan unit pengelola program studi dilakukan 

menggunakan mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan 

karakteristik kepemimpinan operasional, organisasi dan publik. 

c. Rektor melalui wakil rektor masing-masing bidang merencanakan, mengorganisasikan, 

menugaskan personil, memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan 

1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) 

kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 

9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. 

d. Dekan dan kepala unit kerja  merencanakan, mengorganisasikan, menugaskan personil, 

memberi arahan, dan mengawasi pengelolaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkup 

pengelolaan masing-masing. 

e. Rektor, Dekan, dan kepala unit kerja melakukan pelaporan secara berkala sekurang-

kurang 1 kali dalam satu tahun dan menggunakannya sebagai evaluasi dan 

pertimbangan program pengembangan di masing-masing bidang. 

f. Lembaga penjaminan mutu melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) mutu di tingkat universitas dan fakultas dengan 

dibantu oleh unit penjamin mutu di tingkat fakultas.  

 

7. Indikator 

a. Ketersediaan dokumen struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsinya 
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b. Ketersediaan dokumen aturan terkait perlindungan integritas akademik dan kualitas 

pendidikan tinggi. 

c. Ketersediaan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan 

d. Ketersediaan dan keberfungsian kode etik lembaga penegak kode etik 

e. Ketersediaan aturan dan mekanisme pemilihan Dekan 

f. Efektifitas kepemimpinan operasional 

g. Efektifitas kepemimpunan organisasional 

h. Efektifitas kepemimpunan publik 

i. Ketersediaan dokumen audit eksternal keuangan 

j. Jumlah sertifikasi/akreditasi kelembagaan oleh lembaga nasional/internasional 

k. Peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau LAM 

l. Keberfungsian SPMI 

m. Ketersediaan dokumen SPMI 

n. Ketersediaan auditor internal 

o. Ketersediaan dokumen hasil audit  

p. ketersediaan bukti tindak lanjut 

q. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di 

perguruan tinggi. 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Target Capaian 

2022 2023 2024 

1 Ketersediaan dokumen struktur 

organisasi beserta uraian tugas dan 

fungsinya 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

2 Ketersediaan dokumen aturan terkait 

perlindungan integritas akademik dan 

kualitas pendidikan tinggi. 

0 tersedia tersedia tersedia 

3 Ketersediaan kode etik dosen, 

mahasiswa dan tenaga kependidikan 
Revisi  tersedia tersedia tersedia 

4 Ketersediaan dan keberfungsian kode 

etik lembaga penegak kode etik 

ada dan  

berfungsi 

ada dan  

berfungsi 

ada dan  

berfungsi 

ada dan  

berfungsi 

5 Ketersediaan aturan dan mekanisme 

pemilihan Dekan 
tersedia tersedia tersedia tersedia 

6 Ketersediaan bukti efektifitas 

kepemimpinan operasional 
tersedia tersedia tersedia tersedia 

7 Ketersediaan bukti efektifitas 

kepemimpunan organisasional 
tersedia tersedia tersedia tersedia 
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8 Ketersediaan bukti efektifitas 

kepemimpunan publik 
tersedia tersedia tersedia tersedia 

9 Ketersediaan dokumen audit eksternal 

keuangan 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

10 Jumlah sertifikasi/akreditasi 

kelembagaan oleh lembaga 

nasional/internasional 

1 1 1 1 

11 Peringkat akreditasi program studi 

oleh BAN-PT atau LAM 

9 C, 1 Baik 8 C, 1 Baik, 1 

baik  

sekali 

6 C, 1 Baik, 3 

baik  

sekali, 

4 C, 1 Baik, 5 

baik  

sekali, 

12 Keberfungsian SPMI 1 siklus 2 siklus 3 siklus 4 siklus 

13 Ketersediaan dokumen SPMI tersedia tersedia tersedia tersedia 

14 Ketersediaan auditor internal 14 14 14 14 

15 Ketersediaan dokumen hasil audit  1 siklus 2 siklus 3 siklus 4 siklus 

16 ketersediaan bukti tindak lanjut 1 siklus 2 siklus 3 siklus 4 siklus 

17 Ketersediaan bukti yang sahih terkait 

praktek baik pengembangan budaya 

mutu di perguruan tinggi. 

1 siklus 2 siklus 3 siklus 4 siklus 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Statuta 

b. Peraturan Kepegawaian UNUGHA 

c. Struktu organisasi dan tata kelola 

d. Kebijakan SOTK, uraian tugas kewenangan  

e. dan kewajiban 

f. Kebijakan  integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi. 

g. Kebijakan kode etik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan 

h. Peraturan dan mekanisme pemilihan pimpinan Dekan 

i. Bukti kepemimpinan operasional UNUGHA 

j. Bukti kepemimpinan operasional unit kerja 

k. Bukti kepemimpinan organisasional UNUGHA 

l. Bukti kepemimpinan organisasoional unit kerja 

m. Bukti kepemimpinan publik UNUGHA 

n. Bukti kepemimpinan publik unit kerja 

o. hasil audit keuangan eksternal 

p. SK/sertifikat/bukti akreditasi 

q. dokumen pelaksanaan PPEPP 

r. Dokumen SPMI 
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s. SK Auditor  

t. Laporan hasil audit 

u. Berita acara RTM 

 

9. Referensi 

a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

f. Statuta UNUGHA 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-3/SPMI-

UNUGHA/C 

Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR KERJASAMA  

Revisi :  

Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan 

sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

2. Rasional  

Kerjasama merupakan bentuk kesefahaman yang dilakukan antar dua pihak atau lebih 

dalam rangka saling memberi kebermanfaatan guna peningkatan kualitas kelembagaan 

masing-masing. Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh UNUGHA 

Cilacap untuk memperkuat dan memperkaya institusi.  Kerjasama dilakukan 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 guna 

menjaminkan mutu kerjasama pada sisi efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, 

inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

 

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor III Cilacap Bidang Kemahasiswan, Alumni dan Kerjasama 

c. Dekan 

d. Kepala Lembaga/Unit 

e. Ketua Program Studi 

 

4. Definisi Istilah 
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a. Kerjasama merupakan bentuk kesefahaman yang dilakukan antar dua pihak atau lebih 

dalam rangka saling memberi kebermanfaatan guna peningkatan kualitas kelembagaan 

masing-masing. 

b. Nota Kesefahaman atau Memorendum of Understanding (MoU) adalah dokumen legal 

tentang kesepakatan awal antar dua pihak atau lebih terkait maksud dan tujuan 

diadakannya kerjasama. 

c. Perjanjian kerjasama atau Memorendum of Agreement (MoA) adalah dokumen legal 

antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang telah mencantumkan hak, 

tanggung jawab dan kewajiban yang mengikat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. UNUGHA harus memiliki kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang 

mempertimbangkan mutu dan kebermanfaatan serta relevansinya dengan pencapaian 

visi UNUGHA dan unit-unit kerja di lingkungan UNUGHA. 

b. UNUGHA dan atau Unit kerja terkait harus melakukan kewajiban-kewajiban dan 

tanggung jawab sebagai mana tercantum dalam MoU dan atau MoA 

c. UNUGHA harus menjaminkan kepuasan mitra kerjasama dan mempertimbangkan 

keberlanjutan kerjasama berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama. 

 

6. Strategi 

a. Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswan, Alumni dan Kerjasama 

melakukan perencanaan kerjasama dengan mempertimbangkan rencana strategis 

UNUGHA serta memperhatikan kebutuhan unit kerja dan pengembangan keilmuan 

program studi. 

b. Rektor memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam bentuk dokumen nota 

kesepahaman (memorandum of understanding) dan atau Perjanjian Kerjasama dalam 

rentang waktu yang ditentukan bersama dengan mitra. 

c. Jika dalam kebutuhan yang lebih spesifik perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh 

Dekan/kepala lembaga. 

d. Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswan, Alumni dan Kerjasama 

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berkala 

minimal sekali dalam satu tahun termasuk melakukan pengukuran kepuasan terhadapan 

layanan kerjasma kepada mitra kerjasama dan stake holder terkait. 

 

7. Indikator 

a. Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan 

laporan kegiatan)  

b. Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan 

kegiatan)  

c. Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan 

kegiatan)  

d. Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan 

laporan kegiatan)  

e. Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan 

kegiatan)  
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f. Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan 

kegiatan)  

g. Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan 

kegiatan)  

h. Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan 

kegiatan)  

i. Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)  

j. Indeks Kepuasan mitra tehadap layanan kerjasama  

k. Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses pembelajaran,Penelitian dan PkM 

l. Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas 

pendukung prodi 

m. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang 

ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. 

n. Ketersediaan pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannya 

o. ketersediaan kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi 
 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Target Capaian 

2022 2023 2024 

1 Jumlah dokumen kerjasama 

Internasional di bidang Pendidikan 

(MoU, MoA, dan laporan kegiatan)  

2 2 2 2 

2 Jumlah dokumen kerjasama Nasional 

di bidang Pendidikan (MoU, MoA, 

dan laporan kegiatan)  

6 6 6 6 

3 Jumlah dokumen kerjasama Lokal 

bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan 

laporan kegiatan)  

14 14 14 14 

4 Jumlah dokumen kerjasama 

Internasional di bidang Penelitian 

(MoU, MoA, dan laporan kegiatan)  

2 2 2 2 

5 Jumlah dokumen kerjasama Nasional 

di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan 

laporan kegiatan)  

6 6 6 6 

6 Jumlah dokumen kerjasama Lokal 

bidang Penelitian (MoU, MoA, dan 

laporan kegiatan)  

14 14 14 14 
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7 Jumlah dokumen kerjasama 

Internasional di bidang PkM (MoU, 

MoA, dan laporan kegiatan)  

2 2 2 2 

8 Jumlah dokumen kerjasama Nasional 

di bidang PkM (MoU, MoA, dan 

laporan kegiatan)  

6 6 6 6 

9 Jumlah dokumen kerjasama Lokal 

bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan 

kegiatan)  

14 14 14 14 

10 Indeks Kepuasan mitra tehadap 

layanan kerjasama  
0 tersedia tersedia tersedia 

11 Kebermanfaatan kerjasama dalam 

memenuhi proses pembelajaran, 

Penelitian dan PkM 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

12 Kebermanfaatan kerjasama dalam 

peningkatan kinerja tridharma dan 

fasilitas pendukung prodi 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

13 Ketersediaan dokumen perencanaan 

pengembangan jejaring dan kemitraan 

yang ditetapkan untuk mencapai visi, 

misi dan tujuan strategis institusi. 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

14 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

kerjasama dan bukti pelaksanaannya 
tersedia tersedia tersedia tersedia 

15 ketersediaan kriteria mitra kerjasama 

yang mendukung pembelajaran diluar 

prodi 

0  tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Renstra-Renop UNUGHA 

b. Renstra -Renop Fakultas/Prodi 

c. Peraturan Rektor tentang kerjasama 

d. MoU, MoA dan laporan kegiatan 

e. Laporan pengukuran kepuasan kerjasama 

f. Laporan monev kerjasama 

g. Program pengembangan kerjasama 

h. Pedoman pengelolaan kerjasama 

i. laporan kegiatan kerjasama 

j. kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi 
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9. Referensi 

a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

f. Statuta UNUGHA 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-4/SPMI-

UNUGHA/D 

Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN 

ALUMNI 

Revisi :  

Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah 

an Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan 

nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasional 

UNUGHA sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen untuk ikut membantu 

mengembangkan generasi muda Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, perlu 

menetapkan standar kemahasiswaan pada sisi input maupun luaran yang mencakup 

standarisasi penerimaan mahasiswa baru, layanan kemahasiswaan, prestasi mahasiswa dan 

alumni. Penerimaan mahasiswa baru berpegang pada prinsip keterbukaan, kualitas, 

keadilan dan pemerataan. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor UNUGHA 

b. Kepala Biro Humas, kerja sama, dan kemahasiswaan 

c. Dekan 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah 

a. Mahasiswa baru merupakan peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang secara sah 

diterima melalui SK rektor dan berkomitmen mengembangkan potensi fisik, intelektual 
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kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin 

berkualitas di masa yang akan datang. 

b. Sistem penerimaan mahasiswa baru merupakan perangkat 1) Kebijakan 2) Kriteria 3) 

Prosedur; 4) Instrumen penerimaan mahasiswa; dan 5) Sistem pengambilan keputusan 

dalam penerimaan mahasisa baru. 

c. Layanan mahasiswa adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan kegiatan yang terjadi 

dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau 

dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa. 

d. Alumni adalah lulusan dari program studi di lingkungan UNUGHA yang tergabung 

dalam ikatan alumni. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. UNUGHA harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang terdiri atas 1) 

Kebijakan 2) Kriteria 3) Prosedur; 4) Instrumen penerimaan mahasiswa; dan 5) Sistem 

pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru yang menjamin kualitas 

input dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan PkM. 

b. UNUGHA dan unit pengelola program studi di lingkungan UNUGHA harus memiliki 

kebijakan dan pedoman dalam menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa 

yang mencakup layanan: a) bimbingan dan konseling; b) minat dan bakat; c) 

pembinaan soft skill, d) beasiswa; e) kesehatan; dan f) kewirausahaan guna 

mengembangkan potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat dan bakat sebagai calon 

sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan dating. 

c. UNUGHA harus memiliki kebijakan dan pedoman untuk memfasilitasi dan 

memberikan apresiasi atas prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa. 

d. UNUGHA harus memiliki sistem pelacakan alumni yang dapat menggali profil 

pekerjaan lulusan dan kepuasan pengguna lulusan.  

6. Strategi 

a. Rektor UNUGHA menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru. 

b. Wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama bersama unit 

pengelola Program Studi melakukan perencanaan dan melaksanaan penerimaan 

mahasiswa baru secara sistemik serta melakukan publikasi skala regional, nasional, 

maupun internasional. 

c. Rektor UNUGHA menetapkan mahasiswa baru berdasarkan hasil penerimaan 

mahasiswa baru dengan mempertimbangkan seleksi dan jalur penerimaan. 

d. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan 

kerjasama menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman serta melaksakan 

program layanan untuk memfasiltasi a) bimbingan dan konseling; b) minat dan bakat; 

c) pembinaan soft skill, d) beasiswa; e) kesehatan; dan f) kewirausahaan guna 

mengembangkan potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat dan bakat sebagai calon 

sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang. 

e. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan 

kerjasama menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman serta melaksakan 

program fasilitasi dan pemberian apresiasi atas akademik dan non-akademik 

mahasiswa. 
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f. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan 

kerjasama memfasilitasi pembentukan organisasi alumni. 

g. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan 

kerjasama melakukan pelacakan alumni secara sistemik pada waktu tunggul lulusan, 

profil pekerjaan lulusan dan pengukuran kepuasan pengguna lulusan. 

 

7. Indikator 

a. Rasio jumlah pendaftar terhadap calon mahasiswa yang diterima 

b. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru 

c. Persentase jumlah calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang  

d. Persentase mahasiswa asing 

e. Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung 

f. Persentase peningkatan animo calon mahasiswa  

g. persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru 

h. Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat 

i. Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan 

Kesehatan 

j. Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan 

k. Kualitas layanan kemahasiswaan 

l. Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah 

m. Jumlah prestasi akademik tingkat nasional 

n. Jumlah prestasi akademik tingkat internasional 

o. Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah 

p. Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional 

q. Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional 

r. Persentase lulusan yang terlacak 

s. Waktu tunggu lulusan 

t. Kesesuaian bidang kerja lulusan 

u. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan 

v. Tingkat kepuasan pengguna lulusan 

w. Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:  

1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 

2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 

3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 

4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 

5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran" 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Target Capaian 

2022 2023 2024 

1 Rasio jumlah pendaftar terhadap calon 

mahasiswa yang diterima 

1 1,5 2 2 
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2 ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa 

baru 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

3 Persentase jumlah calon mahasiswa yang 

melakukan daftar ulang  

65% 70% 75% 75% 

4 Persentase mahasiswa asing 1 10 20 30 

5 Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung 600 750 900 1000 

6 Persentase peningkatan animo calon mahasiswa  1 1,5 2 2 

7 persentase peningkatan jumlah  mahasiswa baru 5% 5% 10% 10% 

8 Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat tersedia tersedia tersedia tersedia 

9 Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan 

konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

10 Ketersediaan layanan bimbingan karir dan 

kewirausahaan 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

11 Kualitas layanan kemahasiswaan tersedia tersedia tersedia tersedia 

12 Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah 4 6 8 10 

13 Jumlah prestasi akademik tingkat nasional 7 7 7 7 

14 Jumlah prestasi akademik tingkat internasional 0 0 0 1 

15 Jumlah prestasi non-akademik tingkat 

lokal/wilayah 

4 6 8 10 

16 Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional 7 7 7 7 

17 Jumlah prestasi non-akademik tingkat 

internasional 

0 0 0 1 

18 Persentase lulusan yang terlacak 25% 30% 40% 50% 

19 Waktu tunggu lulusan 0 tersedia tersedia tersedia 

20 Kesesuaian bidang kerja lulusan 0 tersedia tersedia tersedia 

21 Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan 0 tersedia tersedia tersedia 

22 Tingkat kepuasan pengguna lulusan 0 tersedia tersedia tersedia 
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23 Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 

aspek sebagai berikut:  

1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di 

tingkat PT, 

2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler 

setiap tahun dan terdokumentasi, 

3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan 

inti tracer study DIKTI. 

4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-

4 s.d. TS-2), 

5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru 

b. Peraturan penerimaan mahasiswa baru 

c. Pedoman penerimaaan mahasiswa baru 

d. Peraturan organisasi kemahasiswaan 

e. Laporan PMB 

f. Siakad 

g. Pedoman layanan kemahasiswaan 

h. laporan layanan kemahasiswaan 

i. Simkatmawa 

j. Sistem tracer study 

 

9. Referensi 

a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

f. Statuta UNUGHA 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-5/SPMI-

UNUGHA/D-001 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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 perundang-undangan. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Ketua Program Studi 

b. Ketua Lembaga Al Ghazali Center 

c. Kepala LP3 

d. Wakil Rektor I Bidang Perencanaan dan Akademik 

e. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah 

a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan 

yang diturunkan dari visi, misi dan profil Keghozalian juga sesuai Core Values 

Keghozalian yang berciri cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta, karsa dan rasa. 
b. Standar   Kompetensi   Lulusan   merupakan   seperangkat   kompetensi   lulusan   yang 

dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UNUGHA Cilacap. 
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Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan 
bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan. 

c. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus 

dari UNUGHA Cilacap. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 
a. Setiap lulusan harus memiliki karakter Keghozalian yang meliputi: 1) cermat, 2) kritis, 

3) ulet, 4) totalitas, 5) cipta, 6) karsa dan 7) rasa. 
b. Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut: 

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2) menginternalisasi keilmuan dasar keislaman secara normatif dan empiris. 

3) menjunjung   tinggi   nilai   kemanusiaan   dalam   menjalankan   tugas   berdasarkan 

agama, moral, serta etika; 

4) berkontribusi   dalam   peningkatan   mutu   kehidupan   bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45; 

5) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

6) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

7) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

8) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

9) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

10) menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan sesuai bidangnya secara mandiri; 

11) menghayati dan melakukan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

12) Menjunjung   tinggi   nilai-nilai   etika   akademik, yang   meliputi   kejujuran   dan 

kebebasan akademik dan otonomi akademik; 

13) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang dimilikinya. 

c. Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 

1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi; 

4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 
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7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

d. Fakultas harus menetapkan pengetahuan sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran 

Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau pengelolan Program 

Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. 

e. Fakultas harus menetapkan keterampilan khusus sebagai bagian dari Capaian 

Pembelajaran Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau pengelolan 

Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis. 

 

6. Strategi 

1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan akademik. 

2) Melakukan audit setiap satu tahun sekali. 

 

7. Indikator 

a. ketersediaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur 

dengan metoda yang sahih dan relevan. 

b. Ketersediaan analisis pemenuhan keterampilan khusus dalam SKPI (Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah)   
 

Indikator Ketercapaian: 

 
 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Dokumen Kurikulum Program Studi 

b. Dokumen SKPI 

 

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 ketersediaan analisis pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan (CPL) 

yang diukur dengan metoda yang 

sahih dan relevan 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

2 Ketersediaan analisis pemenuhan 

keterampilan khusus dalam SKPI 

(Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah)   

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 



39  

9. 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 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-6/SPMI-

UNUGHA/D-002 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN 
Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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 

sebagai 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. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor I Bidang Perencanaan dan Akademik 

c. Dekan 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 

f. Sivitas akademika 

 

4. Definisi Istilah 

a. Standar Isi merupakan kriteria minimal yang terdiri atas struktur kurikulum, 

pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus 

dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UNUGHA Cilacap yang berbasis KKNI. 
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b. Kurikulum UNUGHA Cilacap adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, 

pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar 

seluruh sivitas akademika memiliki sikap cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta, karsa dan 

rasa 

c. Perubahan kurikulum merupakan perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang 

mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem 

pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali 

atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada 

perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana   

yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor. 

d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan 

kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun 

sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan 

lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan 

Rektor. 

e. Butir-butir Keghozalian adalah indikator yang dijabarkan dari konstruk Keghozalian 

yang terdiri dari cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta, karsa dan rasa. 

f. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor 

bidang akademik dan perencanaan untuk melakukan pengembangan kurikulum secara 

periodik. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling 

sedikit menguasai sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 

b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau 

integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 

c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Keghozalian dirumuskan oleh Al 

Ghozali Center. 

 

6. Strategi 

a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan stakeholder internal (Ka LP3, Dekan, Wakil 

Rektor I Bidang Perencanaan dan Akademik) untuk memastikan visi misi universitas 

telah terakomodasi dalam bahan kurikulum dalam setiap periode peninjauan dan 

pengembangan kurikulum 

b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan 

minimal 4 pihak berikut: 1) kalangan industri, 2) pemerintah, 3) alumni, dan 4) 

organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL 

dan Kurikulum. 

c. Ketua Program Studi membuat peta kurikulum untuk memastikan kelengkapan struktur 

kurikulum program studi dalam setiap kali periode pengembangan kurikulum. 

d. Melakukan Audit Ketercapaian Kurikulum 
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7. Indikator 

a. Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview 

kurikulum 

b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. 

c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran 

d. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 

keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. 

e. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum. 

f. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan 

peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku 

kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan 

kemutakhirannya, serta bukti pelaksanaannya. 

g. Ketersediaan Panduan Integrasi Karakter Keghozalian kedalam pembelajaran 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 Keterlibatan stakeholder dan pengguna 

lulusan dalam merancang dan mereview 

kurikulum 

3 unsur 3 unsur 4 unsur 4 unsur 

2 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan 

profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. 

80% 

sesuai 

80% 

sesuai 

80 % 

sesuai  

100 % 

sesuai 

3 Ketepatan struktur kurikulum dalam 

pembentukan capaian pembelajaran 

80% 

tepat  

80% 

tepat  

80% 

tepat  

100% 

tepat  

4 Ketersediaan kebijakan pengembangan 

kurikulum yang mempertimbangkan 

keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) 

perguruan tinggi, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

5 Ketersediaan pedoman pengembangan 

kurikulum. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

6 Ketersediaan pedoman pelaksanaan 

kurikulum yang mencakup pemantauan 

dan peninjauan kurikulum yang 

mempertimbangkan umpan balik dari para 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
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8. Dokumen Terkait 

a. Berita acara peninjauan kurikulum 

b. Dokumen Kurikulum Prodi 

c. Kebijakan dan Pedoman pengembangan kurikulum 

d. Pedoman Monev kurikulum 

e. Laporan monev Kurikulum 

f. Panduan integrasi Karakter Keghozalian dalam Pembelajaran 

 

9. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu 

strategis untuk menjamin kesesuaian dan 

kemutakhirannya, serta bukti 

pelaksanaannya. 

7 Ketersediaan Panduan Integrasi Karakter 

Keghozalian kedalam pembelajaran 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-7/SPMI-

UNUGHA/D-003 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR PROSES 

PEMBELAJARAN 

Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Akademik 

c. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Sumber Daya Umum 

d. Wakil Rektor Bidang Humas, Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni 

e. Dekan 

f. Ketua Program Studi 

g. Dosen 

h. Mahasiswa 

i. Tenaga Kependidikan 
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4. Definisi 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. Pendekatan   pembelajaran   yang   digunakan   UNUGHA Cilacap   adalah   dengan 

menggunakan pendekatan karakter Keghozalian yaitu cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta, 

karsa dan rasa 

c. Karakteristik proses pembelajaran meliputi: interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

d. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran: 

1) Ranah kognitif (learning to know): kemampuan yang berkenaan dengan 

pengetahuan, penalaran, atau pikiran didasari nilai-nilai Keghozalian; 

2) Ranah afektif (learning to be): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, 

dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran didasari nilai-nilai 

Keghozalian; 

3) Ranah psikomotorik (learning to do): kemampuan yang mengutamakan 

keterampilan jasmani didasari nilai-nilai Keghozalian; 

4) Ranah kooperatif (learning to live together): kemampuan untuk bekerjasama 

didasari nilai-nilai Keghozalian. 

e. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang 

disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester didasari nilai-nilai Keghozalian 

f. 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. 

g. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4) 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan 

h. 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. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Karakteristik proses Pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

b. Perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama 

kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam Program Studi yang ditinjau secara berkala, 

memuat: 

1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen 

pengampu 

2) capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 

3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk 

memenuhi capaian Pembelajaran lulusan 

4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 

5) metode Pembelajaran 
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6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran 

7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 

8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

9) daftar referensi yang digunakan. 

10) pelaksanaan proses Pembelajaran. 

11) beban belajar mahasiswa. 

12) Otorisasi Koordinator Pengembang RPS dan Ketua Program Studi 

13) Nilai-nilai Keghozalian 

c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan 

karketristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 

d. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada 

Standar Penelitian. 

e. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh 

mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 

f. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur 

menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata 

kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah    dalam    

rangkaian    pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, dapat berupa: 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. 

g. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dapat dilakukan di dalam Program Studi dan 

diluar Program Studi menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 

Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran berupa: 

1) Kuliah 

2) Responsi dan tutorial 

3) Seminar 

4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja 

5) Penelitian, perancangan atau pengembangan harus ditambahkan sebagai bentuk 

pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. 

6) Pelatihan militer 

7) Pertukaran pelajar 

8) Magang 

9) Wirausaha, dan/atau 

10) Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat harus ditambahkan sebagai bentuk 

pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

h. Beban Belajar mahasiswa dinayatakan dalam besaran sks (Satuan Kredit Semester). 

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran ekfektif selama paling sedikit 
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16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semeseter. 

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat 

menyelenggarakan Semester Antara yang diselenggarakan paling sedikit 8 minggu, 

beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk 

memenuhi Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan masa belajar paling 

lama 7 (tujuh) tahun akademik, beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh 

empat) sks. 

i. Terdapat internalisasi nilai-nilai Keghozalian pada setiap proses pembelajaran yang 

dilakukan. 

j. Universitas dan unit pengelola program studi haris memiliki kebijakan  suasana 

akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan 

mibar akademik beserta bukti pelaksanaannya 

 

6. Strategi 

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran 

b. Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap satu tahun sekali 

 

7. Indikator 

a. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) 

holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, 

dan 9) berpusat pada mahasiswa. 

b. Ketersediaan pedoman penyusunan RPS-RPD-RKPD sesuai ketentuan bagi dosen 

pengampu mata kuliah 

c. Kesesuaian kedalaman dan keluasan RPS  dengan capaian pembelajaran lulusan 

d. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 

e. Ketersediaan dokumen pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran 

f. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran 

mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban 

belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan menggunakan 

sistem on-line. 

g. Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti 

Penelitian 

h. Kesesuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti 

Pengabdian 

i. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. 

j. Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media 

pembelajaran serta penilaian pembelajaran 

k. Ketersediaan pedoman penyelenggaraan perkuliahan di dalam dan luar program studi 

l. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan 

kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman 

m. Persentase Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, atau praktik lapangan. 
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n. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan 

kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 

o. Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke 

dalam pembelajaran. 

p. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS 

q. Rata-rata IPK mahasiswa 

r. Masa studi 

s. Kelulusan tepat waktu 

t. Keberhasilan studi 

u. Ketersediaan integrasi proses pembelajaran dengan nilai-nilai Keghozalian 

v. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran 

terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik 

w. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 

x. Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk 

meningkatkan suasana akademik 

y. Tingkat kepuasan mahasiswa proses pendidikan 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 Pemenuhan karakteristik proses 

pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) 

interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) 

saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) 

efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada 

mahasiswa. 

9 sifat 

terpenuhi 

9 sifat 

terpenuhi 

9 sifat 

terpenuhi 

9 sifat 

terpenuhi 

2 Ketersediaan pedoman penyusunan RPS-

RPD-RKPD sesuai ketentuan bagi dosen 

pengampu mata kuliah 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

3 Kesesuaian kedalaman dan keluasan RPS  

dengan capaian pembelajaran lulusan 

75 % 

sesuai 

80 % 

sesuai 

85 % 

sesuai 

90 % 

sesuai 

4 Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa 

dan sumber belajar 

offline 

dan 

online 

offline 

dan 

online 

offline 

dan 

online 

offline 

dan 

online 
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5 Ketersediaan dokumen pemantauan 

kesesuaian proses terhadap rencana 

pembelajaran 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

6 Tersedianya dokumen monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran 

mencakup karakteristik, perencanaan, 

pelaksanaan, proses pembelajaran dan 

beban belajar mahasiswa untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan 

menggunakan sistem on-line. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

7 Keseuaian Proses pembelajaran yang 

terkait dengan penelitian dengan acuan SN 

Dikti Penelitian 

4 unsur 

terpenuhi 

4 unsur 

terpenuhi 

4 unsur 

terpenuhi 

4 unsur 

terpenuhi 

8 Kesesuaian Proses pembelajaran yang 

terkait dengan PkM harus mengacu SN 

Dikti Pengabdian 

4 unsur 

terpenuhi 

4 unsur 

terpenuhi 

4 unsur 

terpenuhi 

4 unsur 

terpenuhi 

9 Kesesuaian metode pembelajaran dengan 

capaian pembelajaran. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

10 Ketersediaan bukti yang sahih tentang 

penetapan strategi, metode dan media 

pembelajaran serta penilaian pembelajaran 

75 % 

sesuai 

80 % 

sesuai 

85 % 

sesuai 

90 % 

sesuai 

11 Ketersediaan pedoman penyelenggaraan 

perkuliahan di dalam dan luar program 

studi 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

12 Ketersediaan pedoman tentang penerapan 

sistem penugasan dosen berdasarkan 

kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan 

pengalaman 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

13 Persentase Pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam bentuk praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, atau 

praktik lapangan. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

14 Ketersediaan dokumen formal kebijakan 

dan pedoman untuk mengintegrasikan 

10% 10% 15% 20% 
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8. Dokumen Terkait 

a. Pedoman Monev Kepuasan Mahasiswa 

b. Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa 

kegiatan penelitian dan PkM ke dalam 

pembelajaran. 

15 Ketersediaan bukti yang sahih tentang 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan kualitas secara berkelanjutan 

integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke 

dalam pembelajaran. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

16 Jumlah mata kuliah yang dikembangkan 

berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

17 Rata-rata IPK mahasiswa 0 1 2 3 

18 Masa studi 3.25 3.25 3.25 3.25 

19 Kelulusan tepat waktu 5 4,5 4,5 4,5 

20 Keberhasilan studi 35% 40% 50% 50% 

21 Ketersediaan integrasi proses 

pembelajaran dengan nilai-nilai 

Keghozalian 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

22 Keterlaksanaan dan keberkalaan program 

dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran 

terstruktur untuk meningkatkan suasana 

akademik 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

23 Ketersediaan dokumen formal kebijakan 

suasana akademik yang mencakup: 

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

dan kebebasan mimbar akademik 

tiap 

semester 

tiap 

semester 

tiap 

bulan 

tiap 

bulan 

24 Ketersediaan bukti yang sahih tentang 

langkah-langkah strategis yang dilakukan 

untuk meningkatkan suasana akademik 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

25 Tingkat kepuasan mahasiswa proses 

pendidikan 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
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c. Pedoman Penyusunan RPS dan RPM 

d. Pedoman Monev Pembelajaran 

e. Laporan Monev Pembelajaran 

f. Dokumen RPS 

g. Jurnal Perkuliahan 

h. SN Dikti Penelitian 

i. SN Dikti Pengabdian Kepada Masyarakat 

j. Laporan kegiatan Pendukung Suasana Akademik 

k. SOP Penerapan system penugasan dosen 

l. SOP Perbaikan Nilai (Semseter Antara) 

m. SK Rektor tentang Susana Akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik) 

n. SK Yudisium 

o. SK Wisuda 

 

9. 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 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-8/SPMI-

UNUGHA/D-004 

Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR PENILAIAN 

PEMBELAJARAN 

Revisi :  

Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah 

an Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan 

nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasionale 

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu 

yang menilai (tester/evaluator), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (testee). Sistem 

penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk 

menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi 

secara nasional maupun secara internasional. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor  

b. Dekan  

c. Ketua Program Studi  

d. Koordinator Dosen rumpun ilmu 

e. Dosen 

f. Ka Biro Akademik dan Perencanan 

 

4. Definisi Istilah 

a. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil 

belajar mahasiswa 

b. Mekanisme tersebut merupakan prosedur dalam melakukan penilaian antara lain  
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1) Perumusan tujuan penilaian 

2) Pemilihan dan/atau pengembangan instrument 

3) Pelaksanaan penilaian 

4) Pengolahan hasil penilaian 

5) Pelaporan hasil penilaian 

c. Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh dosen. 

d. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam 

proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan 

terintegrasi dengan nilai-nilai Islam 

e. Penilaian yang baik adalah penilaian yang berdasarkan proses yang objektif, valid dan 

reliabel, berprinsip pada keadilan dan transparan 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Prinsip penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

b. Teknik dan instrument Penilaian   teridiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes 

tertulis, tes lisan dan angket. 

c. Mekanisme dan prosedur penilaian, terdiri atas 

d. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

Pembelajaran; 

e. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, memberikan umpan 

balik dan kesempatan untuk mempertanyakan     hasil     penilaian      kepada 

mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar    mahasiswa    

secara    akuntabel    dan transparan. 

f. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dapat 

dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 

g. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dapat dilakukan 

oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan 

h. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 

2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 

3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 

4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 

5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

dan diumumkan  kepada mahasiswa setelah satu   tahap   Pembelajaran   sesuai   dengan 

rencana Pembelajaran dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan 

dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf 

setiap matakuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi 

dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh pada tiap Semester 

dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran 
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lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara 

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks 

mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang 

telah ditempuh. 

i. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban 

belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan 

oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 

dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan 

program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian 

dengan kriteria: 

1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga 

koma nol nol); 

2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga 

koma lima nol); atau 

3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) 

dan berhak memperoleh :  

1) ijazah,  

2) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian 

dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya yang 

penerbitannya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau 

lembaga sertifikasi yang terakreditasi, 

3) gelar dan   

4) Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) 

 

6. Strategi 

a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam 

penilaian 

b. Melakukan audit standar penilaian setiap satu tahun. 

 

7. Indikator 

a. Ketersediaan SOP penilaian Pembelajaran 

b. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk 

mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang 

mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang 

dilakukan secara terintegrasi. 

c. Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian pada pelaksanaan penilaian. 

d. Ketersediaan Pedoman mekanisme, prosedur dan pelaporan Penilaian. 

e. Kesesuaian pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) 

mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau 

kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian 
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hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan 

angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan 

berdasar hasil monev penilaian. 

f. Ketersediaan hasil penilaian yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa 

g. Ketersediaan SOP Penerbitan Ijazah 

h. Ketersediaan SOP Penerbitan Sertfikat Kompetensi 

i. Ketersediaan SOP Penerbitan SKPI (Surat Keterangan pendamping ijazah) 

j. Ketersediaan penilaian karakter Keghozalian 

 

Indikator ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 Ketersediaan SOP penilaian 

Pembelajaran 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

2 Mutu pelaksanaan penilaian 

pembelajaran (proses dan hasil belajar 

mahasiswa) untuk mengukur 

ketercapaian capaian pembelajaran 

berdasarkan prinsip penilaian yang 

mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) 

objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, 

yang dilakukan secara terintegrasi. 

Terpenuhi 

5 prinsip 

Terpenuhi 

5 prinsip 

Terpenuhi 

5 prinsip 

Terpenuhi 

5 prinsip 

3 Kesesuaian teknik dan instrumen 

penilaian pada pelaksanaan penilaian. 

75% 

sesuai 

75% 

sesuai 

80% 

sesuai 

85% 

sesuai 

4 Ketersediaan Pedoman mekanisme, 

prosedur dan pelaporan Penilaian. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

5 Kesesuaian pelaksanaan penilaian yang 

memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) 

mempunyai kontrak rencana penilaian, 

2) melaksanakan penilaian sesuai 

kontrak atau kesepakatan, 3) 

memberikan umpan balik dan memberi 

kesempatan untuk mempertanyakan 

hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai 

dokumentasi penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa, 5) mempunyai 

7 unsur 

sesuai 

7 unsur 

sesuai 

7 unsur 

sesuai 

7 unsur 

sesuai 



60  

 

 

 

 

 

 

8. Dokumen Terkait 

a. SOP penilaian Pembelajaran 

b. Pedoman mekanisme, prosedur dan pelaporan Penilaian (Buku Panduan Akademik) 

c. RPS 

d. SOP Penerbitan Ijazah 

e. SOP Penerbitan Sertifikat Kompetensi 

f. SOP Penerbitan SKPI  

 

9. 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 

prosedur yang mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian tugas 

atau soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir, 6) pelaporan 

penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah dalam 

bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai 

bukti-bukti rencana dan telah melakukan 

proses perbaikan berdasar hasil monev 

penilaian. 

6 Ketersediaan hasil penilaian yang dapat 

diakses dengan mudah oleh mahasiswa 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

7 Ketersediaan SOP Penerbitan Ijazah Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

8 
Ketersediaan SOP Penerbitan Sertfikat 

Kompetensi 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

9 
Ketersediaan SOP Penerbitan SKPI 

(Surat Keterangan pendamping ijazah) 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

10 
Ketersediaan penilaian karakter 

Keghozalian 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
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UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-9/SPMI-

UNUGHA/E-005 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasionale 

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan pertimbangan tersebut 

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 .  Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar 

a .  BPP UNUGHA  

b .  Rektor  

c .  Dekan  

d .  Kaprodi  

e .  Dosen dan  

f .  Tenaga kependidikan 

 

4. Definisi Istilah 

a. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri 

kompetensi, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga 

kependidikan. 
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b. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap 

di UNUGHA Cilacap 

c. Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap yang pada UNUGHA Cilacap. 

d. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UNUGHA Cilacap. 

e. Tenaga Kependidikan di UNUGHA Cilacap terdiri adalah Tenaga Kependidikan yang 

diangkat oleh Yayasan. 

f. Tenaga Kependidikan terdiri   atas, tenaga administrasi, pustakawan, akuntan, laboran, 

pranata komputer dan lain-lain. 

 

5. Pernyataan isi Standar 

a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling 

rendah lulusan Magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi 

yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan    

dalam    rangka    pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. 

b. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) 

dari jumlah seluruh Dosen 

c. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap 

Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi. 

d. kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran 

di luar prodi 

1) Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT 

2) Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi 

e. Penghitungan beban Kerja Dosen didasarkan pada, pertama kegiatan pokok yang 

mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran, 

pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Kedua, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan dan 

ketiga kegiatan penunjang. Ketiga kegiatan tersebut disesuaikan dengan besarnya 

beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 

f. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam 

rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk 

lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja Dosen mengacu 

pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa. 

g. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program 

diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok 

dan fungsinya, Tenaga   Kependidikan   yang   memerlukan   keahlian khusus wajib 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 

dikecualikan bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah SMA atau sederajat. 

h. Universitas dan unit pengelola program studi harus memiliki perencanaan dan 

pengembangan SDM yang termasuk dalam rencana strategis dan rencana operasional 
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6. Strategi 

a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM. 

b. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya 

 

7. Indikator 

a. Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Profesor 

b. Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Lektor Kepala 

c. Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor 

d. Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli 

e. Jumlah Dosen yang tdiak memiliki jabatan akademik 

f. Ketersediaan kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP 

/ pembelajaran di luar prodi 

g. Ketersediaan Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non 

PT 

h. Ketersediaan Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi 

i. Jumlah  Dosen Program Studi berkualifikasi Doktor sesuai dengan keahliannya 

j. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau profesi 

k. Persentase jumlah dosen tidak tetap 

l. Kecukupan jumlah dosen program studi 

m. Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa 

n. Ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen 

o. Pengakuan/rekognisi  atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen 

p. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama 

q. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada layanan administrasi 

r. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada teknisi/operator/pustakawan 

s. Kecukupan dan kualifikasi laboran untuk mendukug pembelajaran sesuai kebutuhan 

program studi 

t. ketersediaan bukti perencanaan dan pengembangan SDM 
Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi 

Profesor 

0 0 0 0 

2 Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi 

Lektor Kepala 

0 0 0 1 

3 Jumlah Dosen yang memiliki jabatan 

akademik Lektor 

0 2 4 5 

4 Jumlah Dosen yang memiliki jabatan 

akademik Asisten Ahli 

2 2 2 2 
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5 Ketersediaan kriteria dosen yang menjadi 

dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP 

/ pembelajaran di luar prodi 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

6 Ketersediaan Kriteria Personel yang 

menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama 

Non PT 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

7 Ketersediaan Kriteria Praktisi yang 

menjadi Tenaga pengajar di Prodi 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

8 Jumlah  Dosen Program Studi 

berkualifikasi Doktor sesuai dengan 

keahliannya 

0 0 0 1 

9 Persentase jumlah dosen yang memiliki 

sertifikat pendidik dan/atau profesi 

10.00% 15% 25% 35% 

10 Persentase jumlah dosen tidak tetap 35% 30% 25% 20% 

11 Kecukupan jumlah dosen program studi 6 /prodi 6/prodi 7/prodi 8/prodi 

12 Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah 

mahasiswa 

1 : 13 1 : 13 1 : 15 1 : 30 

13 Ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen 25 sks 23 sks 18 sks 16 sks 

14 Pengakuan/rekognisi  atas 

kepakaran/prestasi/kinerja dosen 

0 15% 35% 50% 

15 Rata-rata jumlah bimbingan sebagai 

pembimbing utama 

10 10 10 10 

16 
Kecukupan dan kualifikasi tenaga 

kependidikan pada layanan administrasi 

belum 

cukup 

cukup cukup cukup 

17 

Kecukupan dan kualifikasi tenaga 

kependidikan pada 

teknisi/operator/pustakawan 

belum 

cukup 

cukup cukup cukup 

18 

Kecukupan dan kualifikasi laboran untuk 

mendukug pembelajaran sesuai kebutuhan 

program studi 

belum 

cukup 

cukup cukup cukup 
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8. Dokumen Terkait 

a. SOP Rekruitmen Dosen dan Tenaga kependidikan 

b. SOP Pembimbingan Skripsi 

c. SOP Pendirian Program Studi 

d. Panduan Tugas dan Wewenang Dosen dan Tenaga Kependidikan 

e. Panduan Monev Beban Kerja Dosen 

f. Laporan Monev Beban kerja Dosen 

g. Panduan Monev Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan 

h. Laporan Monev Kinerja Dosen Tenaga Kependidikan 

 

9. Referensi 

a. UU Guru dan Dosen 

b. PP No. 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. Statuta UNUGHA 
 

19 
ketersediaan bukti perencanaan dan 

pengembangan SDM 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 



  



 

 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-10/SPMI-

UNUGHA/F-006 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA PEMBELAJARAN 

Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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  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. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar 

a. BPP UNUGHA 

b. Rektor UNUGHA 

c. Wakil Rektor Bidang II 

d. Dekan 

e. Ketua Program Studi 

f. Dosen 

g. Tenaga Kependidikan 

 

4. Definisi Istilah 

a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala 

fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan 

dan pembelajaran 



b. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai 

dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai 

dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin 

terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat 

untuk menunjang proses. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib 

memiliki status: 

a) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat 

Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau 

b) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan 

Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta. 

c) Pembelajaran. 

2) ruang kelas;  

3) perpustakaan; 

4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 

5) tempat berolahraga; 

6) ruang untuk berkesenian; 

7) ruang unit kegiatan mahasiswa; 

8) ruang pimpinan Perguruan Tinggi; 

9) ruang Dosen; 

10) ruang tata usaha; dan 

11) fasilitas umum, antara lain jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data 

b. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh 

mahasiswa yang berkebutuhan khusus. terdiri atas: 

1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 

2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 

3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 

4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 

5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 

6) Dan terdapat Pedoman   mengenai   sarana   dan   prasarana   bagi mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan 

kewenangannya 

6. Strategi 

a. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas  

b. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya 

 

7. Indikator 

a. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian 

capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 



b. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk 

mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga 

kerahasiaanya 

c. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan 

menyebarkan ilmu pengetahuan 

d. Ketersediaan sarana prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus 

e. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran 

 

Indikator Ketercapaian: 

 

8. Dokumen terkait 

a. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) perawatan sarpras 

b. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun 

c. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras 

9. Referensi 

a. UU N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

b. PP  N0  4  tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi   dan 

c. Pengelolaan Perguruan Tinggi 

d. Peremenristekdikti  N0 44  tahun 2015  tentang Standar Nasional  Pendidikan Tinggi

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana 

dan prasarana untuk menjamin pencapaian 

capaian pembelajaran dan meningkatkan 

suasana akademik. 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

2 Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) untuk 

mengumpulkan data yang akurat, dapat 

dipertanggung jawabkan dan terjaga 

kerahasiaanya 

Belum 

Tersedia 
Tersedia Tersedia Tersedia 

3 Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) untuk 

mengelola dan menyebarkan ilmu 

pengetahuan 

Belum 

Tersedia 
Tersedia Tersedia Tersedia 

4 Ketersediaan sarana prasarana bagi 

mahasiswa berkebutuhan khusus 
0 0 Tersedia Tersedia 

5 
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan 

prasarana pembelajaran 

Belum 

Tersedia 
Tersedia Tersedia Tersedia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-11/SPMI-

UNUGHA/G-007 

Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Revisi :  

Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah 

an Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan 

nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor UNUGHA 

b. Dekan dan Kaprodi 

c. Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) 

d. Dosen 

 

4. Definisi Istilah 

a. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar 

penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif. 



b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan 

pada jenjang Pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggai sesuai dengan 

ketemtuan peraturan perundang-undangan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Unit Pengelola Program Studi harus 

1) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata 

kuliah; 

2) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian 

Pembelajaran lulusan; 

3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya 

mutu yang baik; 

4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan 

5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan 

informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu 

Pembelajaran. 

b. Perguruan    Tinggi    dalam    melaksanakan    standar pengelolaan harus:  

1) 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; 

2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan 

yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; 

3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam 

melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang 

sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; 

4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam 

melaksanakan kegiatan Pembelajaran; 

5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan 

mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan 

6) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program 

Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 

 

6. Strategi 

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola 

akademik 

b. Melakukan audit tiap tahunnya 

 

7. Indikator 

a. Ketersediaan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi 

keilmuan dan bukti pelaksanaannya. 

b. Ketersediaan pedoman pengelolaan kemahasiswaan dan bukti pelaksanaannya 

c. Ketersediaan pedoman pengelolaan SDM dan bukti pelaksanaannya 

d. Ketersediaan pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya 



e. Ketersediaan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana serta bukti pelaksanaannya 

f. Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem informasi dan bukti pelaksanaannya 

g. Ketersediaan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu internal dan bukti 

pelaksanaannya 

h. Ketersediaan pedoman pengelolaan pendidikan dan bukti pelaksanaannya 

 

 

Indikator Ketercapaian: 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan 

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

pengembangan suasana akademik dan 

otonomi keilmuan dan bukti 

pelaksanaannya. 

belum 

tersedia 

Tersedia Tersedia Tersedia 

2 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

kemahasiswaan dan bukti 

pelaksanaannya 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

3 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

SDM dan bukti pelaksanaannya 

belum 

tersedia 

tersedia tersedia tersedia 

4 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

keuangan dan bukti pelaksanaannya 

belum 

tersedia 

Tersedia Tersedia Tersedia 

5 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

sarana dan prasarana serta bukti 

pelaksanaannya 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

6 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

sistem informasi dan bukti 

pelaksanaannya 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

7 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

sistem penjaminan mutu internal dan 

bukti pelaksanaannya 

belum 

tersedia 

tersedia tersedia tersedia 

8 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

pendidikan dan bukti pelaksanaannya 

belum 

tersedia 

tersedia tersedia tersedia 



b. Laporan kegiatan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan 

c. Pedoman pengelolaan kemahasiswaan  

d. Laporan kegiatan pengelolaan kemahasiswaan 

e. Pedoman pengelolaan SDM  

f. Laporan kegiatan pengelolaan SDM 

g. Pedoman pengelolaan keuangan 

h. Laporan kegiatan pengelolaan keuangan 

i. Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana 

j. Laporan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana 

k. Pedoman pengelolaan system informasi 

l. Laporan kegiatan pengelolaan system informasi 

m. Pedoman pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

n. Laporan kegiatan pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Interna 

o. Pedoman pengelolaan pendidikan 

p. SOP pengelolaan dan review kurikulum 

q. Panduan monev Pengelolaan dan review kurikulum 

r. Laporan monev Kurikulum dan review kurikulum 

s. Panduan monev Pembelajaran 

t. Laporan monev pembelajaran 

 

9. 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. Permenristekdikti No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-12/SPMI-

UNUGHA/H-008 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR PEMBIAYAAN 

PENDIDIKAN 

Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor Bidang II 

c. Ka Biro SDM dan Sarpras 

d. Ka Biro Akademik dan Perencanaan 

 

4. Definisi Istilah 

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya 

operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri 

ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: 

1) jenis Program Studi 

2) tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 

3) indeks kemahalan wilayah. 



b. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap 

Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 

Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 

 

6. Strategi 

Wakil Rektor Bidang II dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan 

pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.   

 

7. Indikator 

a. Rata-rata dana operasional pendidikan per tahun 

b. Persentase kesesuaian realisasi investasi SDM 

c. Persentase kesesuaian realisasi investasi sarana   

d. Persentase kesesuaian realisasi investasi prasarana 

e. Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional pendidikan 

f. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan 

dana perguruan tinggi. 

g. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan 

kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 

h. sop pembiayan pembelajaran diluar prodi 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator Baseline 
Tahun 

2022 2023 2024 

1 Rata-rata dana operasional 

pendidikan per tahun 

6000000 6600000 7260000 7986000 

2 Persentase kesesuaian realisasi 

investasi SDM 

75% 75% 90% 90% 

3 Persentase kesesuaian realisasi 

investasi sarana   

75% 75% 90% 90% 

4 Persentase kesesuaian realisasi 

investasi prasarana 

75% 75% 90% 90% 

5 Kecukupan dana untuk 

keberlangsungan operasional 

pendidikan 

cukup cukup cukup cukup 

6 Persentase perolehan dana yang 

bersumber dari mahasiswa 

75% 75% 75% 75% 



 

8. Dokumen Terkait 

Laporan Keuangan UNUGHA 

 

9. 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. RIP dan RPJP UNUGHA 

f. Rencana Strategis UNUGHA 

g. RAPB UNUGHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terhadap total perolehan dana 

perguruan tinggi. 

7 Persentase perolehan dana 

perguruan tinggi yang bersumber 

selain dari mahasiswa dan 

kementerian/lembaga terhadap 

total perolehan dana perguruan 

tinggi. 

10% 10% 10% 10% 

8 SOP pembiayan pembelajaran 

diluar prodi 

tersedia tersedia tersedia tersedia 



 

 
 

 

 

 



 

 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-13/SPMI-

UNUGHA/E-001 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR HASIL PENELITIAN 
Revisi :  

Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. SSDI, 

c. WR II, 

d. WR III, 

e. UPPS, dan  



f. Prodi 

 

4. Definisi 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, 

c. Penelitian dilakukan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 

d. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang 

dihasilkan dari kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis 

sesuai otonomi krilmuan dan budaya akademik serta dipublikasikan jika tidak bersifat 

rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau 

nasional dengan cara diseminarkan, dituliskan dalam artikel, dipatenkan, dan/atau cara 

lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 

b. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian Pembelajaran  lulusan,  dan  

ketentuan  peraturan  di Perguruan Tinggi. 

 

6. Strategi 

a. Sosialisasi Renstra penelitian LP2M 

b. Sosialisasi program penelitian baik mono tahun maupun multi tahun serta sosialisasi 

buku panduan penelitian 

c. Sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang berhubunan dengan standar proses dan 

standar hasil penelitian. 

d. Pelatihan peningkatan kompetensi penelitian untuk civitas akademika 

e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang diseminasi hasil penelitian. 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan Pendidikan 

dan pengabdian masyarakat. 

g. Pelaksanaan evaluasi hasil penelitian dan luaran penelitian. 

 

7. Indikator 

a. Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. 

b. Jumlah publikasi di seminar nasional. 

c. Jumlah publikasi di seminar internasional. 

d. Jumlah tulisan di media massa wilayah. 

e. Jumlah tulisan di media massa nasional. 

f. Jumlah tulisan di media massa internasional. 

g. Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi  

h. Jurnal publikasi di jurnal nasional terakreditasi 

i. Jurnal publikasi di jurnal internasional 

j. Jurnal publikasi di jurnal internasional bereputasi 

k. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) 



l. Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk 

Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 

m. Jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk 

Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial  

n. Jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter 

minimal satu per prodi setiap tahun 

o. artikel ilmiah yang disitasi 

p. Penelitian Dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi  

q. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi  

r. Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS 

s. Ketersediaan dokumen hasil penelitian 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1.  Jumlah publikasi di seminar 

wilayah/lokal/PT. 

2 Artikel per 

prodi 

2 Artikel 

per 

prodi 

2 

Artikel 

per 

prodi 

2 

Artikel 

per 

prodi 

2.  Jumlah publikasi di seminar 

nasional. 

1 Artikel per 

prodi 

1 Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

3.  Jumlah publikasi di seminar 

internasional. 

1 Artikel per 

prodi 

1 Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

4.  Jumlah tulisan di media massa 

wilayah. 

2 Artikel per 

prodi 

2 Artikel 

per 

prodi 

2 

Artikel 

per 

prodi 

2 

Artikel 

per 

prodi 

5.  Jumlah tulisan di media massa 

nasional. 

1 Artikel per 

prodi 

1 Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

6.  Jumlah tulisan di media massa 1 Artikel per 1 Artikel 1 1 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

internasional. prodi per 

prodi 

Artikel 

per 

prodi 

Artikel 

per 

prodi 

7.  Jumlah publikasi di jurnal 

nasional tidak terakreditasi  

2 Artikel per 

prodi 

2 Artikel 

per 

prodi 

2 

Artikel 

per 

prodi 

2 

Artikel 

per 

prodi 

8.  Jurnal publikasi di jurnal 

nasional terakreditasi 

1 Artikel per 

prodi 

1 Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

9.  Jurnal publikasi di jurnal 

internasional 

0 1 Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

10.  Jurnal publikasi di jurnal 

internasional bereputasi 

0 1 Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

1 

Artikel 

per 

prodi 

11.  Jumlah luaran penelitian yang 

mendapat pengakuan HKI 

(Paten, Paten Sederhana) 

0 0 0 1 per 

prodi 

12.  Jumlah luaran penelitian yang 

mendapat pengakuan HKI (Hak 

Cipta, Desain Produk Industri, 

Perlindungan Varietas Tanaman, 

Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu) 

1 per prodi 1 per 

prodi 

1 per 

prodi 

1 per 

prodi 

13.  Jumlah luaran penelitian dalam 

bentuk Teknologi Tepat Guna, 

Produk (Produk Terstandarisasi, 

Produk Tersertifikasi), Karya 

0 0 0 1 per 

prodi 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

Seni, Rekayasa Sosial  

14.  Jumlah luaran penelitian yang 

diterbitkan dalam bentuk Buku 

ber-ISBN, book chapter 

minimal satu per prodi setiap 

tahun 

0 1 per 

prodi 

2 per 

prodi 

2 per 

prodi 

15.  artikel ilmiah yang disitasi 20 artikel 35 

artikel 

50 

artikel 

75 

artikel 

16.  Penelitian Dosen yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa program studi  

0 10% 15% 25% 

17.  Jumlah publikasi ilmiah 

mahasiswa, yang dihasilkan 

secara mandiri atau bersama 

DTPS, dengan judul yang 

relevan dengan bidang program 

studi  

0 0 0 3 

18.  Luaran penelitian yang 

dihasilkan mahasiswa, baik 

secara mandiri atau bersama 

DTPS 

0 0 0 3 

19.  Ketersediaan dokumen hasil 

penelitian 

tersedia tersedia tersedia tersedia 

8. Dokumen Terkait 

a. artikel yang dipublikasikan 

b. produk penelitian dengan dokumen HKI 

c. produk penelitian dengan sertifikasi 

d. produk penelitian berupa buku 

e. record di sinta 

f. laporan penelitian dosen dan mahasiswa 

g. produk penelitian  

h. dokumen hasil penelitian 

 

9. 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. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 

tahun 2018 

f. Rencana Induk penelitian 

g. Rencana Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap. 

h. Kode Etik Penelitian UNUGHA Cilacap 



 

  



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-14/SPMI-

UNUGHA/E-002 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR ISI PENELITIAN 
Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasionale 

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang 

diemban oleh Perguruan Tinggi. Sebagai nilai inti, Ahlussunnah Waljama’ahmerupakan 

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. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. WR I,  

c. WR II, 

d. WR III, 

e. UPPS, dan  

f. Prodi 

 

4. Definisi 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 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus :  

1) berupa salah satu dari penelitian dasar yang diorientasikan pada luaran Penelitian 

berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, 

kaidah, model, atau postulat baru atau penelitian terapan yang diorientasikan luaran 

penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, 

2) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, 

3) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang. 

6. Strategi 

a. Sosialisasi RIP dan Renstra penelitian LP2M. 

b. Sosialisasi panduan penelitian. 

c. Pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan 

RIP LP2M penelitian. 

d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk 

menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah. 

e. Membangun sinergi dengan stakeholder 

f. Pembentukan komisi etik penelitian 

g. Pendokumentasian aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitiaN 

7. Indikator 

a. Ketersediaan dokumen peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan 

mahasiswa serta penerapan dan pengembangan keilmuan program studi 

b. Ketersediaan panduan penelitian dan bukti sosialisasinya, serta implementasinya 

dalam kegiatan penelitian 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1.  Ketersediaan dokumen peta 

jalan yang memayungi tema 

penelitian dosen dan mahasiswa 

serta penerapan dan 

pengembangan keilmuan 

program studi 

0 tersedia tersedia tersedia 

2.  Ketersediaan panduan penelitian 

dan bukti sosialisasinya, serta 

implementasinya dalam 

kegiatan penelitian 

0 tersedia tersedia tersedia 



 

8. Dokumen Terkait 

a. Peta jalan penelitian UNUGHA 

b. Peta jalan penelitian program studi 

c. peta jalan penelitian dosen 

d. Panduan Penelitian 

 

9. 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. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 

tahun 2018 

f. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap. 

g. Kode Etik Penelitian UNUGHA Cilacap 
 



 

 

 

 

  



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-15/SPMI-

UNUGHA/E-003 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR PROSES PENELITIAN 
Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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; 

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. 

 



 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. WR I,  

c. WR II, 

d. WR III, 

e. UPPS, dan  

f. Prodi 

 

4. Definisi Istilah 

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang 

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Kegiatan penelitian harus mengikuti panduan penelitian agar memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. 

b. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang 

dimuat dalam etika penelitian. 

c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas 

akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus mememenuhi ketentuan pada butir a 

dan b, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta 

memenuhi ketentuan dan peraturan di UNUGHA Cilacap. 

 

6. Strategi 

a. Penyusunan kebijakan system pengelolaan penelitian 

b. Penyusunan Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan 

penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program 

strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional dan 

internasional. 

c. Penyusunan dan pengembangan Roadmap Penelitian  

d. penyusunan panduan penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami 

oleh stakeholders. 

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian 

f. Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/ diseminasi. 

 

7. Indikator 

a. kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian 

dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian 

b. kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian 

dosen yang dengan panduan penelitian 

c. kesesuaian pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan peta jalan penelitian. 

 

 

 



 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1.  kesesuaian pelaksanaan 

penelitian dosen dan mahasiswa 

dengan agenda penelitian dosen 

yang merujuk kepada peta jalan 

penelitian 

0 75% 

sesuai 

75% 

sesuai 

80% 

sesuai 

2.  kesesuaian pelaksanaan 

penelitian dosen dan mahasiswa 

dengan agenda penelitian dosen 

yang dengan panduan penelitian 

0 75% 

sesuai 

75% 

sesuai 

80% 

sesuai 

3.  kesesuaian pelaksanaan 

penelitian mahasiswa dengan 

peta jalan penelitian 

0 75% 

sesuai 

75% 

sesuai 

80% 

sesuai 

 

8. Dokumen Terkait 

Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian  

 

9. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-16/SPMI-

UNUGHA/E-004 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 
Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasionale 

Standar layanan pendidikan UNUGHA yang disusun harus memenuhi atau melebihi 

standar administrasi akademik pada Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan 

dalam perundang-undangan.  

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. 

Universitas menetapkan standar minimal tentang jenis pelayanan pendidikan kepada 

mahasiswa. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. WR I,  

c. WR II, 

d. UPPS, dan  

e. Prodi 

 

4. Definisi Istilah 

a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian. 

 



 

 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi 

paling sedikit unsur: 1)   Edukatif, 2)   Objektif, 3)   Akuntabel, 4)   Transparan serta 

memperhatikan kesesuaian dengan .standar hasil, standar isi, dan standar proses 

penelitian. 

b. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen 

yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil penelitian. 

c. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan 

laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan 

di UNUGHA Cilacap. 

 

6. Strategi 

a. Penyusunan dan pengembangan pedoman penilaian penelitian 

b. Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian 

c. Pengembangan instrument penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, 

obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

d. Penetapan mekanisme review/ujian/seminar proposal penelitian. 

e. Penetapan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 

f. Penetapan mekanisme review/ujian/seminar hasil penelitian 

 

7. Indikator 

a. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian 

b. ketersediaan reviewer penelitian 

c. ketersediaan dokumen evaluasi  kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan 

peta jalan 

d. ketersediaan bukti hasil monitoring dan evaluasi  untuk perbaikan relevansi penelitian 

dan pengembangan keilmuan program studi. 

e. ketersediaan instrumen penilaian yang shahih dan handal untuk mengukur proses dan 

hasil penelitian 

f. ketersediaan panduan penelitian 

g. Ketersediaan dokumen hasil penilaian usulan penelitian, kegiatan penelitian, dan hasil 

penelitian 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1.  Ketersediaan pedoman penilaian 

penelitian 

0 tersedia tersedia tersedia 

2.  ketersediaan reviewer penelitian 0 tersedia tersedia tersedia 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

3.  ketersediaan dokumen evaluasi  

kesesuaian penelitian dosen dan 

mahasiswa dengan peta jalan 

0 tersedia tersedia tersedia 

4.  ketersediaan bukti hasil 

monitoring dan evaluasi  untuk 

perbaikan relevansi penelitian 

dan pengembangan keilmuan 

program studi. 

0 tersedia tersedia tersedia 

5.  ketersediaan instrumen 

penilaian yang shahih dan 

handal untuk mengukur proses 

dan hasil penelitian 

0 tersedia tersedia tersedia 

6.  ketersediaan panduan penelitian 0 tersedia tersedia tersedia 

7.  Ketersediaan dokumen hasil 

penilaian usulan penelitian, 

kegiatan penelitian, dan hasil 

penelitian 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Pedoman penilaian penelitian 

b. Dokumen pengangkatan reviewer 

c. Ketersediaan dokumen hasil penilaian usulan penelitian, kegiatan penelitian. Dan hasil 

penelitian 

d. Panduan penelitian 

e. instrumen penilaian penelitian. 

 

9. 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. Statuta Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap 

 



 

 

 

  



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-17/SPMI-

UNUGHA/E-005 
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STANDAR PENELITI 
Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. WR I,  

c. WR II, 

d. UPPS, dan  

e. Prodi 

 

 



 

4. Definisi 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 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian setiap melakukan 

penelitian. 

b. Peneliti harus memenuhi kualifikasi akademik dan meningkatkan kompetensi penelitian 

 

6. Strategi 

a. Pelatihan Metodologi Penelitian 

b. Pelatihan Penulisan Penelitian 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penelitian 

 

7. Indikator 

a. Jumlah perolehan hibah penelitian luar negeri 

b. Jumlah perolehan hibah penelitian dalam negeri 

c. Jumlah perolehan hibah penelitian PT 

d. Jumlah penelitian dengan dana mandiri 

e. Keberadaan kelompok riset 

f. Ketersedian Klaster peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1.  Jumlah perolehan hibah 

penelitian luar negeri 

0 0 0 1 

2.  Jumlah perolehan hibah 

penelitian dalam negeri 

16 20 25 30 

3.  Jumlah perolehan hibah 

penelitian PT 

32 45 45 60 

4.  Jumlah penelitian dengan dana 30 35 30 20 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

mandiri 

5.  Keberadaan kelompok riset 0 tersedia tersedia tersedia 

6.  Ketersedian Klaster peneliti 

berdasarkan kualifikasi 

akademik dan hasil penelitian 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. kontrak/bukti perolehan hibah 

b. laporan penelitian 

c. pengangkatan kelompok riset 

d. dokumen hasil penelitian dosen 

 

9. 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 

g. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap 
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

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 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. WR I,  

c. WR II,  

d. SSDI,  

e. UPPS, dan  

f. Prodi 

 

4. Definisi 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 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk 

menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 

setiap tahun yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta dapat dimanfaatkan untuk proses 

pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat. 

6. Strategi 

a. Penyusunan pengadaan dan atau pengembangan sarana dan prasarana penelitian 

berdasarkan renstra penelitian. 

b. Sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan 

prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian. 

c. Penyusunan SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 

 

7. Indikator 

a. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana Penelitian 

b. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola 

penelitian  dan menyebarkan hasil penelitian. 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1.  Kecukupan, aksesibilitas dan 

mutu sarana Penelitian 

belum cukup belum 

cukup 

belum 

cukup 

tersedia 

2.  Ketersediaan Sistem TIK 

(Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) untuk mengelola 

penelitian  dan menyebarkan 

hasil penelitian 

0 0 0 tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Renstra UNUGHA 

b. Renstra Penelitian 

c. Renstra SSDI 

d. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNUGHA 

e. SOP Universitas 



f. SOP Pengelolaan Aset dan Inventarisasi  

 

9. 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. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 

tahun 2018 

f. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap. 

g. Kode Etik Penelitian UNUGHA Cilacap
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah 

an Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan 

nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. Rasionale 

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang 

paling sedikit terdiri atas: 

a. Perencanaan kegiatan penelitian; 

b. Panduan pelaksanaan penelitian; 

c. Program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP; 

d. Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; 

e. Sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; 

f. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 

g. Pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi 

dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan 

h. Penyebarluasan hasil penelitian secara luas ke masyarakat dan para pemangku 

kepentingan. 

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNUGHA Cilacap memerlukan Standar 

Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan 

Tinggi. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. WR I,  

c. WR II, 

d. UPPS, dan  

e. Prodi 



 

4. Definisi 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 (LP2M) 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban: 

1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana 

Strategis Penelitian agar seuai dengan rencana strategis (Renstra) UNUGHA Cilacap 

setiap lima tahun sekali; 

2) Menetapkan roadmap pelaksanaan kegiatan penelitian; 

3) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan standar mutu penelitian 

setiap tahun; 

4) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 

5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 

6) Menetapkan mekanisme diseminasi hasil penelitian; 

7) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 

8) Menetapkan sistem penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 

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. 

 

6. Strategi 

a. Penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi standar mutu penelitian, program, dan 

panduan penelitian. 



b. Penetapan roadmap penelitian yang memuat penelitian dasar, penelitian pengembangan, 

dan penelitian terapan. 

c. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berorientasi peningkatan Kerjasama penelitian 

dengan Lembaga lain. 

d. Penetapan mekanisme diseminasi hasil penelitian 

e. Penetapan program peningkatan kompetensi peneliti 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian 

g. Penetapan system penghargaan penelitian 

h. Penetapan system pelaporan dan tindak lanjut penelitian. 

i. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian 

 

7. Indikator 

a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan 

pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan 

indikator kinerja 

b. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi penelitian 

c. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan 

tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut:  

1) komprehensif,  

2) rinci,  

3) relevan,  

4) mutakhir, dan  

5) disampaikan tepat waktu. 

d. Ketersediaan pedoman pengelolaan penelitian dan bukti pelaksanaannya 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1.  Ketersediaan dokumen formal 

Rencana Strategis Penelitian 

yang memuat landasan 

pengembangan, peta jalan 

penelitian, sumber daya, sasaran 

program strategis dan indikator 

kinerja 

0 tersedia tersedia tersedia 

2.  Ketersediaan dokumen 

monitoring dan evaluasi 

penelitian 

0 tersedia tersedia tersedia 

3.  Dokumen pelaporan penelitian 

oleh pengelola penelitian 

kepada pimpinan perguruan 

tinggi dan mitra/pemberi dana, 

0 tersedia tersedia tersedia 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

memenuhi aspek-aspek berikut:  

1) komprehensif,  

2) rinci,  

3) relevan,  

4) mutakhir, dan  

5) disampaikan tepat waktu. 

4.  Ketersediaan pedoman 

pengelolaan Penelitian dan bukti 

pelaksanaannya 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Renstra UNUGHA 

b. Renstra Penelitian 

c. Pedoman Monev Penelitian 

d. Laporan Monev Penelitian" 

e. Pedoman Pelaksanaan Penelitian 

f. Pedoman Monev Penelitian 

g. Laporan Monev Penelitian 

h. SOP diseminasi Hasil Penelitian (semua bentuk Diseminasi) 

i. SOP Monev Penelitian 

j. SOP Laporan Tindak Lanjut Penelitian 

k. SOP Pengurusan HKI 

l. SOP Pengurusan Standarisasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 

m. SOP Pengurusan ISBN 

 

9. 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. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 

tahun 2018 

f. Rencana Induk Pengembangan RPJP UNUGHA Cilacap 

g. Rencana Strategi UNUGHA Cilacap 

h. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap 
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah. 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah. 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif. 

 

2. 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 terlaksananya 

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. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. LP2M 

b. WR I,  

c. WR II, 

d. LP2M,  

e. UPPS, dan  

f. Prodi 

4. Definisi 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; 

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 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun. Dana penelitian tersebut 

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) 

 

6. Strategi 

a. penetapan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dievaluasi setiap tahun 

sesuai kebutuhan. 

b. Penyediaan dana penelitian internal berdasarkan usulan LP2M. 

c. Kerjasama pendanaan penelitian dengan Lembaga eksternal nasional dan internasional 

d. sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika 

UNUGHA Cilacap. 

 

7. Indikator 

a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 5.000.000,- per dosen tetap per tahun. 

b. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi 

c. Terdokumentasikanya kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana 

penelitian baik oleh Lembaga internal maupun eksternal 

d. Ketersediaan dana sebagai insentif bagi peneliti yang mempublikasikan hasil 

penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi, 

pencetakan buku referensi, pengajuan paten ataupun paten sederhana. 

e. Tersosialisasikanya pedoman dan pembiayaan penelitian kepada seluruh civitas 

akademik UNUGHA 

f. Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional penelitian 

g. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total 

pemasukan dana. 

 



 

 

 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

1 Rata-rata dana penelitian 

dosen per tahun 

Rp. 

2.000.000 

Rp. 

2.000.000 

Rp. 

5.000.000 

Rp. 

6.000.000 

2 Terdokumentasikanya 

kontrak penelitian antara 

peneliti dengan 

penyandang dana 

penelitian baik oleh 

Lembaga internal 

mauppun eksternal 

0 tersedia tersedia tersedia 

3 Ketersediaan dana 

sebagai insentif bagi 

peneliti yang 

mempublikasikan hasil 

penelitiannya di jurnal 

internasional terindeks 

Scopus dan jurnal 

nasional terakreditasi, 

pencetakan buku 

referensi, pengajuan 

paten ataupun paten 

sederhana. 

0 tersedia tersedia tersedia 

4 Penggunaan dana 

Penelitian pada total 

pemasukan dana 

Universitas. 

3% 5% 6% 7% 

5 Tersosialisasikanya 

pedoman dan 

pembiayaan penelitian 

kepada seluruh civitas 

akademik UNUGHA. 

tersedia tersedia tersedia tersedia 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2023 

6 Kecukupan dana untuk 

keberlangsungan 

operasional penelitian 

belum 

tercukupi 

belum 

tercukupi 
tercukupi tercukupi 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Renstra UNUGHA 

b. Renstra penelitian 

c. Pedoman Pelaksanaan penelitian 

d. Pedoman Monevpenelitian 

e. Pedoman Kerjasama penelitian 

f. SOP Universitas 

g. SOP Kerjasama penelitian 

h. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana penelitian 

i. RKAT 

j. RAPB 

k. APBU 

l. Laporan Keuangan 

 

9. 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. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 

tahun 2018 

f. Rencana Induk Pengembangan RPJP UNUGHA Cilacap 

g. Rencana Strategi UNUGHA Cilacap 

h. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNUGHA Cilacap 
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

2. Rasionale 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas harus berdasarkan hasil 

kegiatan penelitian. Kegiatan PkM sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa 

serta memberi peluang peningkatan animo publik terhadap UNUGHA Cilacap melalui 

kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan, 

visi, misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan 

tujuan UNUGHA Cilacap maka diperlukan Standar Hasil PkM agar lebih berkualitas dan 

bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar 

a. WR II, 

b. WR III,  

c. LP2M,  

d. Prodi. 

 

4. Definisi Istilah 

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal luaran atau hasil 

karya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UNUGHA Cilacap dalam 

mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, sains dan seni guna memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 



 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa penerapan, pengamalan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat berbentuk: 

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas 

akademika yang relevan; 

b. pemanfaatan teknologi tepat guna; 

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 

d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 

 

6. Strategi Pencapaian 

a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar hasil 

PkM 

b. Meningkatkan intensitas dan ekstensitas survei, pemetaan potensi masyarakat dan bina 

desa/wilayah 

c. Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM 

d. Mengembangkan tindak lanjut hasil penelitian 

e. Memberlakukan standar laporan pengabdian dan publikasinya 

f. Meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung PkM dalam skala 

nasional dan internasional 

g. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi dan publikasi hasil PkM 

 

7. Indikator 

a. Persentase kegiatan PkM yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program 

studi  

b. Ketersediaan dokumen hasil PkM 

c. Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 

satu per prodi setiap tahun 

d. Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, 

Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) minimal satu per 

prodi setiap tahun 

e. Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk 

Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal satu per 

prodi setiap tahun 

f. Jumlah luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter 

minimal satu per prodi setiap tahun 

g. Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS 

  



 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Persentase kegiatan PkM yang 

dalam pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa program studi  

0 10% 15% 25% 

2 Ketersediaan dokumen hasil PkM tersedia tersedia tersedia tersedia 

3 Jumlah luaran PkM yang mendapat 

pengakuan HKI (Paten, Paten 

Sederhana) minimal satu per prodi 

setiap tahun 

0 0 0 1 per 

prodi 

4 Jumlah luaran PkM yang mendapat 

pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain 

Produk Industri, Perlindungan 

Varietas Tanaman, Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu) minimal 

satu per prodi setiap tahun 

1 per prodi 1 per 

prodi 

1 per 

prodi 

1 per 

prodi 

5 Jumlah luaran PkM dalam bentuk 

Teknologi Tepat Guna, Produk 

(Produk Terstandarisasi, Produk 

Tersertifikasi), Karya Seni, 

Rekayasa Sosial minimal satu per 

prodi setiap tahun 

0 0 0 1 per 

prodi 

6 Jumlah luaran PkM yang 

diterbitkan dalam bentuk Buku ber-

ISBN, book chapter minimal satu 

per prodi setiap tahun 

0 1 per 

prodi 

2 per 

prodi 

2 per 

prodi 

7 Luaran PkM yang dihasilkan 

mahasiswa, baik secara mandiri 

atau bersama DTPS 

0 0 0 3 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Laporan kegiatan PkM yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program 

studi  



b. Dokumen hasil PkM 

c. Produk PkM dengan dokumen HKI 

d. Produk PkM dengan sertifikasi 

e. Produk PkM berupa buku 

f. Produk PkM 

 

9. 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 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UNUGHA Cilacap 

f. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
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1. Visi Misi UNUGHA 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

2. Rasionale 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) mencakup berbagai macam kegiatan di luar 

pembelajaran dan riset yang reguler, UNUGHA Cilacap sebagai institusi pendidikan tinggi 

memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan PkM 

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. PkM 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 PkM di pendidikan tinggi, UNUGHA Cilacap memandang 

perlu untuk menyusun Standar Isi PkM untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian 

masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat 

 

3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar  

a. WR I,  

b. WR II,  

c. WR III,  

d. LP2M,  

e. UPPS, 

f. Prodi. 

 



 

 

4. Definisi Istilah 

Standar isi PkM UNUGHA Cilacap merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi PkM. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat berupa: 

a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; 

b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan 

masyarakat; 

c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat; 

d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang 

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; 

atau  

e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, dan/atau industri. 

 

6. Strategi Pencapaian 

a. Menyediakan bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM 

b. Penetapan kebijakan PkM unggulan sesuai dengan Renstra PkM 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan PkM 

d. Intensifikasi dan ekstensifikasi survei dan pemetaan potensi masyarakat 

e. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PkM 

f. Pembaruan peraturan dan kebijakan PkM 

 

7. Indikator  

a. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 

b. Ketersedian peta jalan yang memayungi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Ketersediaan pedoman PkM dan 

bukti sosialisasinya 

0 tersedia tersedia tersedia 

2 Ketersedian peta jalan yang 

memayungi kegiatan PkM dosen 

dan mahasiswa  

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 



a. Pedoman PkM 

b. Peta jalan PkM UNUGHA 

c. Peta jalan PkM program studi 

d. Peta jalan PkM dosen 

 

9. 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 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UNUGHA Cilacap 

f. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

g. SOP Pelaksanaan PkM 
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

2. Rasionale 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) 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 PkM mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, UNUGHA Cilacap perlu menyusun 

Standar Proses PkM untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel 

dan terukur. 

3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar  

a. WR I,  

b. WR II,  

c. WR III,  

d. LP2M,  

e. UPPS,  

f. Prodi 

4. Definisi Istilah 

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan PkM, yang terdiri 

atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

5. Pernyataan Isi Standar 

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PkM dapat berupa: 

a. pelayanan kepada masyarakat; 



b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau  

d. pemberdayaan masyarakat. 

Wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dengan diselenggarakan secara terarah, 

terukur, dan terprogram. 

 

6. Strategi Pencapaian 

a. Menyediakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta 

pelaporan PkM. 

b. Menyediakan bank masalah sosial kemasyarakatan, formulasi pemecahan masalah dan 

formulasi PkM dan kebijakan UNUGHA Cilacap dan pemerintah tentang PkM 

c. Menjalin MoU dengan lembaga terkait swasta atau pemerintah dalam sinergisme 

keilmuan UNUGHA Cilacap. 

d. Menyediakan pedoman monitoring dan evaluasi PkM 

e. Menyediakan pedoman pelaporan PkM sebagai dasar pengembangan pendidikan dan 

penelitian. 

 

7. Indikator 

a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM dosen dengan peta jalan PkM 

b. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM mahasiswa dengan peta jalan PkM 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Kesesuaian pelaksanaan kegiatan 

PkM dosen dengan peta jalan PkM 

0 sesuai sesuai sesuai 

2 Kesesuaian pelaksanaan kegiatan 

PkM mahasiswa dengan peta jalan 

PkM 

0 sesuai sesuai sesuai 

 

8. Dokumen Terkait 

Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PkM 

9. 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 Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap 

f. Pedoman PkM UNUGHA  

g. SOP Pelaksanaan PkM 

h. Pedoman Monev Pkm
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

2. Rasionale 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) perlu dinilai agar dapat memenuhi tujuan dan mutu 

yang telah ditentukan. Penilaian PkM mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat. UNUGHA Cilacap memerlukan Standar Penilaian PkM untuk dapat 

melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar 

a. WR I,  

b. WR II, 

c.  LP2M,  

d. UPPS,  

e. Prodi 

 

4. Definisi Istilah 

Standar penilaian PkM UNUGHA Cilacap merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi paling 

sedikit memenuhi unsur: Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan, serta 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM 

yang sekurang-kurannya meliputi:  



1) tingkat kepuasan masyarakat; 

2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai 

dengan sasaran program; 

3) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan 

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 

5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan. 

b. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang 

relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil PkM. 

 

6. Strategi Pencapaian 

a. Penilaian PkM dilakukan secara integratif oleh tim ahli 

b. Menetapkan tim ahli dalam pelaksanaan PkM 

c. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM  

d. Menetapkan standar penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 

e. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan 

f. Menetapkan standar kriteria penilaian meliputi proses dan hasil pengabdian dilakukan 

secara terintegrasi 

 

7. Indikator  

a. Ketersediaan pedoman penilaian PkM 

b. Ketersediaan dokumen legalitas pengangkatan reviewer PkM 

c. ketersediaan dokumen evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan 

d. ketersediaan bukti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan 

pengembangan keilmuan program studi. 

e. ketersediaan instrumen penilaian yang shahih dan handal untuk mengukur proses dan 

hasil PkM 

f. Ketersediaan penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM 

  



Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Ketersediaan pedoman penilaian 

PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

2 Ketersediaan dokumen legalitas 

pengangkatan reviewer PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

3 ketersediaan dokumen evaluasi  

kesesuaian PkM dosen dan 

mahasiswa dengan peta jalan 

0 tersedia tersedia tersedia 

4 ketersediaan bukti hasil monitoring 

dan evaluasi  untuk perbaikan 

relevansi PkM dan pengembangan 

keilmuan program studi. 

0 tersedia tersedia tersedia 

5 ketersediaan instrumen penilaian 

yang shahih dan handal untuk 

mengukur proses dan hasil PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

6 Ketersediaan penilaian tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap 

kegiatan PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Pedoman penilaian PkM 

b. SK pengangkatan reviewer PkM 

c. Pedoman Monev PkM 

d. Laporan Monev PkM 

e. Instrumen penilaian PkM 

f. Dokumen hasil penilaian usulan PkM, kegiatan PkM. Dan hasil PkM 

 

9. 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 Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap 

f. Standar Penilaian Proses dan Hasil PkM 



 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian STD-18/SPMI-UNUGHA/F-006 

 Standar Pengelolaan Penelitian STD-19/SPMI-UNUGHA/F-007 

 Standar  Pendanaan dan Pembiayaan  

Penelitian 

STD-20/SPMI-UNUGHA/F-008 

7 STANDAR PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

 Standar Hasil PkM STD-21/SPMI-UNUGHA/G-001 

 Standar Isi PkM STD-22/SPMI-UNUGHA/G-002 

 Standar Proses PkM STD-23/SPMI-UNUGHA/G-003 

 Standar Penilaian PkM STD-24/SPMI-UNUGHA/G-004 

 Standar Pelaksana PkM STD-25/SPMI-UNUGHA/G-005 

 Standar Sarana dan Prasarana PkM STD-26/SPMI-UNUGHA/G-006 

 Standar Pengelolaan PkM STD-27/SPMI-UNUGHA/G-007 

 Standar  Pendanaan dan Pembiayaan PkM STD-28/SPMI-UNUGHA/G-008 

  



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-25/SPMI-

UNUGHA/F-005 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR PELAKSANA 

PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT (PkM) 

Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat 

pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA Cilacap 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai  upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

2. Rasionale 

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas sivitas akademika, yaitu: 

dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana 

PkM sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. UNUGHA Cilacap perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana 

PkM dengan Standar Pelaksana PkM. 

 

3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar 

a. WR I,  

b. WR II,  

c. LP2M,  

d. UPPS,  

e. Prodi 

 

4. Definisi Istilah 

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi 

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.  



b. Peneliti harus memenuhi kualifikasi akademik dan meningkatkan kompetensi 

pelaksanaan PkM 

 

6. Strategi Pencapaian 

a. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana 

kegiatan PkM secara berjenjang. 

b. Melakukan sosialisasi kebijakan UNUGHA Cilacap tentang PkM. 

c. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada 

masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi dsb. 

d. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui 

PkM 

e. Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM. 

 

7. Indikator  

a. Jumlah perolehan hibah PkM luar negeri 

b. Jumlah perolehan hibah PkM dalam negeri 

c. Jumlah perolehan hibah PkM PT 

d. Jumlah PkM dengan dana mandiri 

e. Keberadaan kelompok Pelaksana PkM 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Jumlah perolehan hibah PkM luar 

negeri 

0 0 0 1 

2 Jumlah perolehan hibah PkM dalam 

negeri 

3 5 5 5 

3 Jumlah perolehan hibah PkM PT 0 16 32 47 

4 Jumlah PkM dengan dana mandiri 30 35 30 20 

5 Keberadaan kelompok Pelaksana 

PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Kontrak/bukti perolehan hibah 

b. Laporan PkM 

c. Pengangkatan Kelompok Pelaksana PkM 

 

9. 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 Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap 

f. Pedoman PkM UNUGHA  

g. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 

AL GHAZALI CILACAP 

Kode/No : STD-26/SPMI-

UNUGHA/F-006 
Tanggal : 11 April 2021 

STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT (PkM) 

Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan 

sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-

nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

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. 

 

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 

a. WR I,  

b. WR II,  

c. LP2M,  

d. UPPS, 

e. Prodi. 

 

4. Definisi Istilah 

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

 



5. Pernyataan Isi Standar 

Universtitas menetapkan Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan 

Tinggi yang digunakan untuk: 

a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan 

penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area 

sasaran kegiatan; 

b. proses Pembelajaran;  

c. kegiatan Penelitian. 

yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

 

6. Strategi 

a. Meningkatkan kecukupkan, aksesibilitas, dan mutu sarana rasarana penunjang PkM 

b. Menyediakan pengelolaan PkM secara sistem digital dan penyebaran hasil PkM 

c. Menyediakan pedoman sarana prasarana PkM 

 

7. Indikator 

a. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana PkM 

b. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola PkM 

dan menyebarkan hasil PkM 

Indikator Ketercapaian: 

No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu 

sarana PkM 

belum cukup belum 

cukup 

belum 

cukup 

tersedia 

2 Ketersediaan Sistem TIK 

(Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) untuk mengelola PkM 

dan menyebarkan hasil PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Renstra UNUGHA 

b. Renstra PkM 

c. Renstra SSDI 

d. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana UNUGHA 

e. SOP Universitas 

f. SOP Pengelolaan Aset dan Inventarisasi  

 

9. 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  

f. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap 

g. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA 
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STANDAR PENGELOLAAN 

PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Revisi :  
Halaman :  

 

1. Visi, Misi UNUGHA 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan 

sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah 

an Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan 

nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

2. Rasionale 

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas: 

a. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

b. panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

c. program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP 

UNUGHA Cilacap 

d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

hasilnya; 

e. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

f. pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian kepada 

masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan 

g. penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat 

h. 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 

 

3. Subyek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 

a. WR I,  

b. WR II, 

c. LP2M,  

d. UPPS,  



e. PRODI 

 

4. Definisi Istilah 

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban: 

1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat 

sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; 

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 j. menyusun laporan 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. 

b. Perguruan Tinggi wajib:  

1) memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian 

dari rencana strategis Perguruan Tinggi;  

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; 

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;  



8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 

 

6. Strategi Pencapaian 

a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan 

sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. 

b. Menetapkan road map pelaksanaan PkM 

c. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM 

d. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM 

e. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM 

f. Menetapkan sistem penghargaan PkM. 

g. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM 

 

7. Indikator  

a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan 

pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan 

indikator kinerja 

b. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi PkM 

c. Dokumen pelaporan PkM oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi 

dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: komprehensif, rinci, relevan, 

mutakhir, dan disampaikan tepat waktu. 

d. Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM dan bukti pelaksanaannya. 

Indikator Ketercapaian: 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Ketersediaan dokumen formal 

Rencana Strategis PkM yang 

memuat landasan pengembangan, 

peta jalan penelitian, sumber daya, 

sasaran program strategis dan 

indikator kinerja 

0 tersedia tersedia tersedia 

2 Ketersediaan dokumen monitoring 

dan evaluasi PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

3 Dokumen pelaporan PkM oleh 

pengelola penelitian kepada 

pimpinan perguruan tinggi dan 

mitra/pemberi dana, memenuhi 

aspek-aspek berikut: komprehensif, 

rinci, relevan, mutakhir, dan 

disampaikan tepat waktu 

0 tersedia tersedia tersedia 

4 Ketersediaan pedoman pengelolaan 

PkM dan bukti pelaksanaannya. 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Renstra UNUGHA 

b. Renstra PkM 

c. Pedoman Pelaksanaan PkM 

d. Pedoman Monev PkM 

e. Laporan Monev PkM 

f. SOP Seminasi Hasil PkM (Semua Bentuk Seminasi) 

g. SOP Monev PkM 

h. SOP Laporan Tindak Lantu PkM 

i. SOP Pengurusan HKI 

j. SOP Pengurusan Standarisasi Teknologi 

k. SOP Pengurusan Standarisasi TTG 

l. SOP Pengurusan ISBN 

 

9. 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 Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap 

h. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
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1. Visi, Misi UNUGHA 

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan 

sains dan teknologi yang inspiratif.” 

Misi UNUGHA 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang 

mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah 

an Nahdliyah 

b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan 

nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah 

c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an 

Nahdliyah 

d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan 

tinggi yang inspiratif 

 

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 

3. Subyek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 

a. WR I,  

b. WR II,  

c. LP2M,  

d. UPPS,  

e. PRODI 



 

4. Definisi Istilah 

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

UNUGHA Cilacap wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun. Dana penelitian tersebut 

digunakan untuk membiayai: 

a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;  

b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;  

c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; 

d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; 

e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan 

f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

6. Strategi Pencapaian 

a. Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. 

b. Menyediakan dana PkM internal, berdasarkan usulan LP2M. 

c. Melakukan kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal. 

d. Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM. 

 

7. Indikator  

a. Rata-rata dana PkM dosen pertahun 

b. Kecukupan dana untuk keberlangsungan operasional PkM 

c. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi 

d. Tersedianya pedomaan pendanaan dan pembiayaan PkM 

Indikator Ketercapaian: 



No Indikator 
Baseline Target Capaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Rata-rata dana PkM dosen 

pertahun 

0 2.000.000 5.000.000 6.000.000 

2 Kecukupan dana untuk 

keberlangsungan operasional 

PkM 

belum 

tercukupi 

belum 

tercukupi 

tercukupi tercukupi 

3 Persentase penggunaan dana 

PkM terhadap total dana 

perguruan tinggi 

0% 1% 1% 2% 

4 Tersedianya pedomaan 

pendanaan dan pembiayaan 

PkM 

0 tersedia tersedia tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Renstra UNUGHA 

b. Renstra PkM 

c. Pedoman Pelaksanaan PkM 

d. Pedoman Monev PkM 

e. Pedoman Kerjasama PkM 

f. SOP Universitas 

g. SOP Kerjasama PkM 

h. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana PkM 

i. RKAT 

j. RAPB 

k. APBU 

l. Laporan Keuangan 

 

9. 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 Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap 

 
 


