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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

2. Rasionale Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dapat terukur salah satunya pada kemampuan pedagogik 

lulusannya. Pedagogik merupakan suatu kemampuan seseorang 

dalam proses transfer ilmu kepada orang lain secara sistematis dan 

terukur. Kemampuan pedagogik lulusan seyogyanya bersinergi 

dengan kebutuhan stakeholder di lapangan. Oleh karena itu dalam 

perumusan penentuan standar kompetensi pedagogik lulusan harus 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak 

Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh stakeholder yang 

terkait. 

Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan 

oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan 

kemampuan pedagogik terhadap lulusan. Oleh karena itu 

perumusan standar kompetensi pedagogik lulusan dilakukan secara 

periodik untuk menyeimbangkan dengan perubahan lingkungan 

tersebut. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen 

5. Kepala Dinas di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota 

6. Pimpinan organisasi profesi  

4. Definisi Istilah 1. Pedagogik merupakan suatu ilmu atau seni yang merujuk pada 

strategi dan gaya seseorang dalam melakukan transfer of 

knowledge kepada orang lain. 

2. Pemangku Kepentingan adalah para pimpinan universitas dan 

jajaran di bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang 
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terkait dengan kompetensi pedagogik 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal setahun 

sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di tingkat 

Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi terkait 

untuk melaksanakan lokakarya tentang penyesuaian kompetensi 

pedagogik yang diharapkan dari lulusan. 

2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/ 

Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka 

menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di 

tingkat Universitas. 

3.  Agar pengembangan kompetensi pedagogik lulusan lebih bersi-

nergi dengan kebutuhan stakeholder, maka pimpinan Jurusan/ 

Program Studi minimal setahun sekali mengundang narasumber 

baik dari kalangan birokrasi maupun dari profesi guna 

menyelaraskan program pengembangan pedagogik yang akan 

disusun. 

6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Prodi untuk melakukan kerja sama 

dengan instansi terkait baik dari pemerintahan maupun profesi 

untuk melakukan pengembangan baik teoritis maupun praktis 

terhadap kemampuan pedagogik lulusan. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi 

yang kontinu dengan stakeholder guna merumuskan 

kemampuan pedagogik yang diharapkan dari lulusan.  

3. Membuat  blueprint  pengembangan pedagogik lulusan untuk 

jangka panjang dan mempersiapkan tenaga dosen yang 

profesional dalam aspek pedagogik untuk membina mahasiswa. 

7. Indikator 1. Setiap tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi minimal 

tersusun 1 dokumen pengembangan kompetensi pedagogik 

lulusan yang terupdate dan telah disesuaikan dengan perubahan 

lingkungan sebagai hasil lokakarya terpadu antara pihak 

Fakultas, Jurusan/Program Studi dengan instansi/organisasi 

profesi yang terkait dan relevan. 

8. Dokumen Terkait 1.  Standar Pengembangan Kompetensi Lulusan. 

2. Perjanjian Kerja sama Pengembangan Kompetensi Pedagogik 

antara pihak Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi 

dengan instansi/organisasi terkait. 

3.  Pedoman cara mengajar yang efektif. 
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9.  Referensi 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2.  Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dapat terukur salah satunya pada kemampuan mata 

kuliah lulusannya. Mata kuliah merupakan suatu kemampuan 

seseorang dalam proses transfer ilmu kepada orang lain secara 

sistematis dan terukur. Kemampuan mata kuliah lulusan 

seyogyanya bersinergi dengan kebutuhan stakeholder di lapangan. 

Oleh karena dalam perumusan penentuan standar kompetensi mata 

kuliah lulusan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

baik dari pihak Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh 

stakeholder yang terkait. 

Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan 

oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan 

kemampuan mata kuliah terhadap lulusan. Oleh karena itu 

perumusan standar kompetensi mata kuliah lulusan dilakukan 

secara periodik untuk menyeimbangkan dengan perubahan 

lingkungan tersebut. 
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3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen 

5. Kepala Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

6. Pimpinan organisasi profesi. 

4. Definisi Istilah 1. Mata kuliah merupakan pengetahuan dan seseorang dalam 

menguasai ilmu sesuai dengan bidangnya, atau orang yang 

mempunyai profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan 

mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, berperilaku jujur, obyektif, 

saling mengisi, saling mendukung, saling berbagai pengalaman atas 

dasar itikad baik dan positive thinking. 
2. Pemangku Kepentingan adalah para pimpinan universitas dan 

jajaran di bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang 

terkait dengan kompetensi mata kuliah. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal setahun 

sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi terkait 

untuk melaksanakan lokakarya tentang penyesuaian kompetensi 

mata kuliah yang diharapkan dari lulusan. 

2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/ 

Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka 

menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di 

tingkat Universitas. 

3. Agar pengembangan kompetensi mata kuliah lulusan lebih 

bersinergi dengan kebutuhan stakeholder maka pimpinan 

Jurusan/Program Studi minimal setahun sekali mengundang 

narasumber baik dari kalangan birokrasi maupun dari profesi 

guna menyelaraskan program pengembangan mata kuliah yang 

akan disusun. 

6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk melakukan kerja 

sama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan maupun 

profesi untuk melakukan pengembangan baik teoretis maupun 

praktis terhadap kemampuan mata kuliah lulusan. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi 

yang kontinu dengan stakeholder guna merumuskan 

kemampuan mata kuliah yang diharapkan dari lulusan.  

3. Membuat  blueprint  pengembangan mata kuliah lulusan untuk 

jangka panjang dan mempersiapkan tenaga dosen yang mata 

kuliah dalam aspek mata kuliah untuk membina mahasiswa. 
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7. Indikator Setiap tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi minimal 

tersusun 1 dokumen pengembangan kompetensi mata kuliah 

lulusan yang terupdate dan telah disesuaikan dengan perubahan 

lingkungan sebagai hasil lokakarya terpadu antara pihak Fakultas, 

Jurusan/Program Studi dengan instansi/organisasi profesi yang 

terkait dan relevan. 

8. Dokumen Terkait 1.  Standar Pengembangan Kompetensi Lulusan. 

2. Perjanjian Kerja sama Pengembangan Kompetensi mata kuliah 

antara pihak Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi 

dengan instansi/organisasi terkait. 

3.  Pedoman cara mengajar yang efektif. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. 5.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi  

Visi Universitas Siliwangi:  

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasional Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang 

harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang 

berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan 

mutu penyelenggaraan pendidikan.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung 

Jawab Untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen 

5. Kepala Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

4. Definisi Istilah  1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh 

tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-

tugas di bidang pekerjaan tertentu.  

2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria 

minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:  

a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  

b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil 
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dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang 

tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran.  

5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, 

dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang 

diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.  

6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja 

dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 

instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman 

kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 

a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum 

yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka 

menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat 

program dan jenis pendidikan tinggi.  

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus 

yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan 

bidang keilmuan program studi. 

7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam 

kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, 

berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja 

lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari 

capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program 

dan jenis pendidikan tinggi.  

9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, 

and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh 

seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan 

profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang harus 

dibuat oleh organisasi profesi. 

5. Pernyataan Isi 

Standar Dikti 

1. Ketua Jurusan/Prodi dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan Jurusan/Prodi, harus menetapkan kualifikasi 

kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.  

2. Ketua jurusan/Prodi harus membuat kualifikasi lulusan 

jurusan/prodi dengan melibatkan pemangku kepentingan 

jurusan/prodi. 

3. Ketua jurusan/Prodi selanjutnya menuliskan kualifikasi 
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kompetensi lulusan dalam sebuah borang/formulir khusus, 

dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang 

masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik. 

4. Ketua jurusan/Prodi kemudian bertanggung jawab untuk 

melalukan berbagai upaya agar apa yang tetal ditetapkan 

dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam 

formulir tersebut benar-benar terpenuhi.  

5. Ketua jurusan/Prodi bekerja sama dengan forum program 

studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan 

keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian 

pembelajaran lulusan untuk diusulkan ke Direktur Jendral 

Pembelajaran dan Kemahasiswaaan untuk ditetapkan menjadi 

capaian pembelajaran lulusan.  

6. Program studi merujuk rumusan capaian pembelajaran yang 

telah disusun dan ditetapkan oleh yang berwenang. 

6.  Strategi  1. Rektor Universitas Siliwangi menetapkan standar kompetensi 

lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.  

2. Rektor Universitas Siliwangi mengalokasikan pembiayaan 

untuk standar kompetensi lulusan. 

3. Rektor Universitas Siliwangi melakukan sosialisasi standar 

kompetensi lulusan kepada jurusan/prodi melalui rapat di 

awal semester/perkuliahan untuk menyamakan persepsi.  

4. Buku standar kompetensi lulusan pendidikan dibagikan 

kepada pemangku kepentingan.  

5. Jurusan/prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi 

lulusan kepada dosen di awal semester dan melakukan 

komitmen terhadap kompetensi lulusan.  

6. Rektor Universitas Siliwangi melakukan monitoring 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui unit 

penjaminan mutu. 

7. Dokumen Terkait 1. Standar Isi  

2. Kurikulum masing-masing jurusan/prodi  

8. Indikator  1. Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui 

kompetensi minimal yang diharapkan, untuk program 

Diploma dan Program Sarjana IPK minimal 2,76, serta 

Program Magister IPK minimal 3,00. 

2. Lulusan Universitas Siliwangi memiliki kompetensi sesuai 

dengan standar profesi masing-masing.  

3. Lulusan memiliki softskill yang baik untuk mendukung 

kompetensi.  

4. Lulusan harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa 

Inggris dengan skor Test of English Language Proficiency 
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(TELP) minimal 400.  

9. Referensi  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi.  

6. Standar Profesi. 

7. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 
Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Keberhasilan suatu pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu 

Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya akan ditentukan oleh 

mutu kompetensi lulusan yang akomodatif dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

(IPTEKS). Secara substansi kompetensi lulusan menjadi bagian 

utama dalam fungsi perguruan tinggi untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualifikasi lulusan dan berdaya saing 

tinggi sesuai dengan visi dan misi Universitas Siliwangi. Hal 

tersebut dapat terwujud jika universitas memiliki standar 

kualifikasi lulusan yang akomodatif dengan IPTEKS. 

 

Untuk menghasilkan yang mampu mencapai visi dan misi 

tersebut di atas, maka Universitas Siliwangi menetapkan standar 

penyesuaian kompetensi lulusan dengan perkembangan IPTEKS.  

3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor I 

3. Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama 

4. Dekan Serta Wakil Dekan I 

5. Ketua Jurusan/Program Studi 

6. Dosen. 

4. Definisi dan Istilah 1. Standar adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian suatu 

tujuan yang ingin diraih. 

2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh  tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 

pekerjaan tertentu. 
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3. Standar penyesuaian Kompetensi Lulusan dengan perkembangan 

IPTEKS Universitas Siliwangi adalah kriteria yang menunjukkan 

tingkat capaian penyesuaian Standar Kompetensi Lulusan dengan 

Perkembangan IPTEKS sesuai dengan Visi dan Misi Universitas 

Siliwangi. 

5. Pernyataan Isi 

Standar  

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2. Standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan digunakan sebagai 

acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, 

standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan 

pembelajaran. 

3. Sikap yang dihasilkan dalam membentuk kompetensi lulusan 

merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

4. Pengetahuan yang dihasilkan dalam kompetensi lulusan Universitas 

Siliwangi merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh 

melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran. 

5. Keterampilan yang dihasilkan dalam kompetensi lulusan merupakan 

kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, 

teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, 

mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum 

yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin 

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis 

pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan 

kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan 

bidang keilmuan program studi. 

6. Pengalaman kerja mahasiswa lulusan berupa pengalaman dalam 

kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk 

pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk 

kegiatan lain yang sejenis. 

7. Standar penyesuaian Kompetensi Lulusan dengan perkembangan 

IPTEKS merupakan capaian yang diharapkan sesuai dengan kriteria 

minimal penyesuaian standar kompetensi lulusan dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).  

6. Strategi 1. Melakukan pembacaan dinamika dan perkembangan Ilmu 
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Pelaksanaan Isi 

Standar 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) untuk memetakan 

peluang dan tantangan dalam pencapaian kompetensi lulusan yang 

memiliki daya saing sesuai dengan visi dan misi Universitas 

Siliwangi. 

2. Mengkaji secara komprehensif peluang dan tantangan tersebut untuk 

menjadi bahan masukan dan perbaikan standar Kompetensi Lulusan. 

3. Melakukan penyesuaian SKL sesuai dengan masukan-masukan 

tersebut. 

7. Indikator  1. Tercapainya SKL dengan Perkembangan IPTEKS. 

2. Adanya review dan penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS Secara Berkala minimal dalam setiap tahunnya. 

3. Lulusan Universitas Siliwangi memiliki kompetensi sesuai 

dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

(IPTEKS).  

4. Lulusan memiliki softskill yang baik untuk mendukung 

kompetensi yang mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Seni (IPTEKS). 

8. Dokumen Terkait  1. Standar isi.  

2. Standar Kompetensi Lulusan. 

3. Kurikulum Program Studi/Jurusan.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi.  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi  

6. Pedoman Penyusunan dan Implementasi Kurikulum. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi 

dapat terukur salah satunya pada kemampuan profesional lulusannya 

dan dapat bekerja/berwirausaha sesuai dengan bidang keilmuannya. 

Oleh karena itu standar Tracer Study ini dibuat untuk memberikan 

informasi yang selengkap-lengkapnya tentang gambaran kompetensi 

lulusan/alumni yang sesuai tuntutan dunia kerja serta terserapnya 

lulusan oleh stakeholder/pengguna alumni.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 3. 

2) Dekan serta Wakil Dekan 1.   

3) Ketua Jurusan/Program Studi. 
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4. Definisi Istilah a. Tracer Study adalah suatu bentuk pelacakan atau penelusuran 

alumni yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi untuk 

mendapatkan informasi dan umpan balik atas relevansi 

kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. 

b. Lulusan/alumi adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan 

seluruh ketentuan dan syarat kelulusan dari program studi serta 

menyandang gelar sesuai dengan jenjang yang ditempuh. 

c. Pengguna lulusan adalah pihak yang menggunakan jasa 

profesional dari lulusan. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Universitas, Fakultas dan Program Studi melaksanakan proses 

tracer study pada alumni setiap tahunnya maksimal 1 (satu) tahun 

setelah kelulusan.  

6. Strategi 1) Universitas, Fakultas dan Program Studi melakukan pelacakan 

lulusan/alumni secara berkala. 

2) Universitas, Fakultas dan Program Studi mengarahkan tim 

pelacakan lulusan untuk melakukan pelacakan lulusan sesuai 

dengan standar proses tracer study. 

7. Indikator 1) Tingkat terserapnya lulusan oleh pengguna. 

2) Diketahuinya kompetensi alumni. 

3) Relevansi kurikulum yang diterapkan program studi dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

4) Adanya informasi tentang kompetensi lulusan yang dibutuhkan 

pengguna.  

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan: 

1) Formulir pelacakan lulusan/alumni Universitas Siliwangi. 

2) Formulir pengisian kuesioner pengguna alumni Universitas 

Siliwangi. 

3) Sistem Informasi pelacakan lulusan/alumni Universitas 

Siliwangi. 
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9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi 

Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan 

Direktorat Pembelajaran 2016. 

7. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

8. Statuta Universitas Siliwangi. 

 
 



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S2.St2.1 / SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember 2017 

STANDAR PELAKSANAAN 

KURIKULUM 

Revisi       : - 

 

  

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 

22 

 
 

STANDAR 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDAR 

PELAKSANAAN KURIKULUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S2.St2.1 / SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember 2017 

STANDAR PELAKSANAAN 

KURIKULUM 

Revisi       : - 

 

  

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 

23 

1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut : 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Keberhasilan visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi dapat 

diraih salah satunya dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang 

baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh kurikulum pada 

setiap program studi. Pelaksanaan kurikulum merupakan 

seperangkat proses yang dimulai dari interpretasi dari tujuan 

instruksional yang tertuang dalam kurikulum menjadi tugas yang 

harus dilaksanakan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Selain itu, 

perlu juga disusun perencanaan pembelajaran, penentuan media 

pembelajaran, model pembimbingan serta mekanisme dan alat 

evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan 

kurikulum.  

Setiap saat terjadi perubahan berbagai kebijakan yang berimplikasi 

terhadap perubahan atmosfer akademik. Di lain pihak terjadi juga 

perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan sarana 

dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan. Semua itu akan berimbas pada perlunya dilakukan 

penyesuaian terhadap kurikulum yang digunakan di setiap program 

studi. Dengan demikian model pelaksanaan kurikulum pun perlu 

disesuaikan secara periodik dan disesuaikan dengan kurikulum 

yang digunakan. diadopsi. 

Agar pelaksanaan kurikulum lebih mudah dipahami oleh semua 

pihak maka dalam perumusan standar pelaksanaan kurikulum harus 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak 
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Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh stakeholder yang 

terkait.  

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen 

5. Kepala Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

6. Pimpinan Organisasi Profesi. 

4. Definisi Istilah 1.  Pelaksanaan kurikulum ialah suatu proses yang merupakan 

upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh kurikulum 

melalui pendekatan multi strategi dan multimedia, variasi 

sumber belajar dan teknologi yang memadai, serta 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

Proses tersebut harus dilaksanakan dalam suasana kondusif dan 

harmonis antara mahasiswa, dosen dan pimpinan sehingga 

proses pelaksanaan kurikulum bisa berlangsung dalam suasana 

yang hangat, saling menerima, terbuka dan saling menghargai. 

2.  Kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan 

belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh mahasiswa yang 

difasilitasi oleh dosen serta pimpinan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan 

yang berwenang. Komponen kurikulum meliputi komponen 

tujuan, komponen isi/materi, komponen media (sarana dan 

prasarana), komponen strategi, komponen proses belajar 

mengajar dan komponen evaluasi. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan program studi melakukan kegiatan workshop 

pelaksanaan kurikulum di tingkat program studi paling sedikit 2 

(dua) kali dalam setahun. Pimpinan Fakultas menindak lanjuti 

hasil workshop di tingkat program studi melalui pembahasan 

kegiatan sejenis di tingkat fakultas. Hasil pembahasan di tingkat 

fakultas selanjutnya dibawa oleh pimpinan fakultas ke pimpinan 

universitas untuk ditindak lanjuti dalam bentuk lokakarya 

pelaksanaan kurikulum dengan mengundang seluruh pimpinan 

universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, 

kepala biro akademik dan kemahasiswaan serta pimpinan 

organisasi profesi dan instansi terkait yang selanjutnya akan 

ditetapkan menjadi kurikulum yang digunakan oleh setiap 

jurusan/program studi. 

2. Pimpinan jurusan/program studi wajib melaksanakan kurikulum 

yang telah ditetapkan.  

3. Pimpinan program studi juga harus mengikuti pertemuan 

asosiasi profesi terkait pembahasan kurikulum paling sedikit 3 

(tiga) tahun sekali. 
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4. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengikuti setiap 

urutan kerja yang normatif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh kurikulum. 

6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya 

bagi setiap Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

kerja sama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan 

maupun profesi untuk melakukan pengembangan kurikulum. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi 

menetapkan suatu acuan yang dapat digunakan oleh semua 

pihak  dalam pelaksanaan kurikulum.  

3. Membuat  blueprint  pelaksanaan kurikulum untuk jangka 

panjang dan mempersiapkan seluruh aspek yang terkait dalam 

pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan oleh kurikulum.  

4. 4. Penyusunan urutan strategi pelaksanaan kurikulum oleh 

setiap dosen pengampu mata kuliah. 

7. Indikator Setiap tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi minimal 

tersusun 2 (dua) dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan 

kurikulum yang terupdate dan telah disesuaikan dengan perubahan 

lingkungan sebagai hasil lokakarya terpadu antara pihak 

universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dengan 

instansi/organisasi profesi yang terkait dan relevan. 

8. Dokumen Terkait 1. Kurikulum yang digunakan di setiap program studi. 

2. Perjanjian Kerja sama pelaksanaan kurikulum antara pihak 

Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan 

instansi/organisasi terkait. 

3. Pedoman pelaksanaan kurikulum.  

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dalam 

kurikulum perguruan tinggi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dapat terukur salah satunya pada pelaksanaan kurikulum 

pada standar isi pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, 

bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi. Oleh karena dalam 

pelaksanaan kurikulum diperlukan adanya suatu kegiatan yang 

dapat mengukur tercapainya pelaksanaan kurikulum melalui 

kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum oleh seluruh civitas 

akademika Universitas Siliwangi maupun dengan membentuk tim 

khusus yang melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi. 

Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan 

oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan 

pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu kegiatan Monitoring dan 

Evaluasi Kurikulum harus dilakukan secara periodik untuk 

menyeimbangkan dengan perubahan lingkungan tersebut. 
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3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1.  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1.  

3. Ketua Jurusan/Program Studi. 

4. Para Dosen. 

5. Tim Monitoring dan Evaluasi. 

4. Definisi Istilah 1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, 

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi. 

2. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan 

pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau 

perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring 

melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan 

pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. 

3. Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan 

kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat 

menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring  

yang bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai 

sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan 

pada aspek hasil yang dicapai (output) dan menilai kebutuhan 

perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas membentuk tim 

yang bertugas dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kurikulum dalam satu siklus pelaksanaan 

kurikulum yang telah dijalankan. 

2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/ 

Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka 

menindaklanjuti hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang 

telah dilaksanakan. 

3. Agar kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik 

maka harus dilakukan minimal pada setiap siklus pelaksanaan 

kurikulum guna menyesuaikan antara pelaksanaan kurikulum 

yang telah dijalankan dengan perubahan kurikulum yang baru. 

6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Prodi untuk membentuk Tim 

monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal terhadap 

pelaksanaan kurikulum yang telah dijalankan. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen untuk melakukan penilaian terhadap kurikulum 

yang telah dijalankan.  

3. Membuat  blueprint  hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kurikulum untuk perubahan jangka panjang. 
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7. Indikator Setiap siklus pelaksanaan kurikulum di tingkat Fakultas, 

Jurusan/Program Studi melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kurikulum minimal setiap satu siklus 

pelaksanaan kurikulum (5 Tahun) yang telah dilaksanakan dan 

melakukan perubahan sesuai dengan kemajuan jaman. 

8. Dokumen Terkait 1.  Standar Pelaksanaan Kurikulum. 

2.  Formulir Monitoring dan Evaluasi Kurikulum. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12. tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi 

Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan 

Direktorat Pembelajaran 2016. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dapat terukur salah satunya pada rekonstruksi kurikulum, 

sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, oleh karena itu rekonstruksi kurikulum menjadi hal 

yang sangat penting bagi kemajuan perguruan tinggi, Kurikulum 

dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan 

kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya 

keterampilan berpengetahuan dan berpikir serta keterampilan kepribadian 

dan perilaku yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. 

Subjek materi pembelajaran dalam kurikulum merupakan substansi 

keilmuan yang terus bertumbuh dan berkembang. 

Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan 

oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan rekonstruksi 

kurikulum dilakukan secara periodik untuk menyeimbangkan 

dengan perubahan lingkungan tersebut. 
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3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1. 

2. Dekan serta Wakil Dekan 1.  

3. Ketua Jurusan/Program Studi. 

4. Para Dosen. 

5. Kepala Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

6. Pimpinan organisasi profesi. 

4. Definisi Istilah 1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan  pelajaran serta cara 

penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. 

2. Rekonstruksi merupakan upaya pengembangan yang mencakup 

evaluasi dan pengembangan substansi materi pembelajaran, 

metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sebagai satu 

kesatuan model pembelajaran sesuai dengan sistem penjaminan 

mutu. 

 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal 4 (empat) 

tahun sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi 

profesi terkait untuk melaksanakan lokakarya tentang 

penyesuaian kurikulum yang diharapkan dari lulusan. 

2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/ 

Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka 

menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di 

tingkat Universitas. 

3. Agar pengembangan kurikulum lebih bersinergi dengan 

kebutuhan stakeholder maka pimpinan Jurusan/Program Studi 

mengundang dosen dan narasumber baik dari kalangan birokrasi 

maupun dari profesi guna menyelaraskan pengembangan 

kurikulum. 

4. Pimpinan jurusan/program studi mengikuti lokakarya/pertemuan 

ilmiah yang diselenggarakan oleh forum asosiasi profesi untuk 

menyamakan persepsi standar rekonstruksi kurikulum minimal 

2 (dua) tahun sekali. 
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6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk melakukan kerja 

sama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan maupun 

profesi untuk melakukan pengembangan baik teoretis maupun 

praktis terhadap KURIKULUM. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi 

yang kontinu dengan stakeholder guna merumuskan 

KURIKULUM yang diharapkan.  

3. Membuat  blueprint  pengembangan KURIKULUM untuk 

jangka panjang dan mempersiapkan tenaga dosen yang 

profesional untuk membina mahasiswa. 

7. Indikator 1. Setiap 4 (empat) tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program 

Studi minimal tersusun 1 dokumen pengembangan 

KURIKULUM  yang terupdate dan telah disesuaikan dengan 

perubahan lingkungan sebagai hasil lokakarya/pertemuan ilmiah 

forum asosiasi profesi.  

2. Setiap 4 (empat) tahun tersusun minimal 1 (satu) dokumen 

pengembangan KURIKULUM yang dihasilkan dari lokakarya 

terpadu universitas dengan seluruh stakeholder. 

8. Dokumen Terkait 1. Standar Pengembangan KURIKULUM. 

2. Perjanjian Kerja sama Pengembangan KURIKULUM. antara 

pihak Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan 

instansi/organisasi terkait. 

3. Pedoman cara mengajar yang efektif. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 
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1. Visi dan Misi  

    Universitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

2. Rasional Standar 

Proses Pembelajaran 

Untuk  mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi dalam 

menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan 

kompetitif, diperlukan standar proses pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan 

pembelajaran, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas 

Siliwangi.  

Proses pembelajaran sendiri merupakan suatu kegiatan interaksi 

antara mahasiswa dengan dosen yang didukung oleh sarana dan 

prasarana pembelajaran dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan 

oleh kurikulum. Selain itu proses pembelajaran merupakan salah 

satu bentuk layanan utama suatu universitas terhadap mahasiswa dan 

masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun suatu standar agar proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Siliwangi memiliki 

suatu ciri yang khusus dan berbeda dengan perguruan tinggi lainnya 

dengan tetap menjunjung nilai keilmiahan, kemandirian, kewira 

usahaan dan kebangsaan. Standar proses pembelajaran harus bersifat 

normatif, kontinu dan mampu menjawab tuntutan serta kepuasan 

masyarakat.   
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3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 1.  

2) Dekan serta Wakil Dekan 1.  

3) Ketua Jurusan/Program Studi. 

4) Para Dosen. 

5) Kepala Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

6) Pimpinan organisasi profesi. 

4. Definisi Istilah  Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan.  

 Standar Proses Pembelajaran mencakup 

a. Karakteristik proses pembelajaran 

b. Perencanaan proses pembelajaran 

c. Pelaksanaan proses pembelajaran 

d. Beban belajar mahasiswa. 

 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.  

a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa 

dan dosen 

b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya 

pola pikir yang komprehensif dan kearifan lokal maupun 

nasional. 

c. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi 

capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan 

program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin. 

d. Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah 

sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan 

sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan  

e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan 

kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

f. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan 
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nyata melalui pendekatan transdisiplin. 

g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara 

berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi 

secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 

h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan 

interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan 

kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

i. Berpusat pada mahasiswa artinya capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

mengutamakan pembangunan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

 Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata 

kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS. 

 RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau 

bersama dengan kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan atau teknologi. 

 RPS paling sedikit memuat nama PRODI, nama dan kode MK, 

semester, SKS, Nama Dosen Pengampu, Capaian Pembelajaran 

lulusan, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, 

bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, 

metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada setiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar 

mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta daftar 

referensi yang digunakan.  

 RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan 

perkembangan pengetahuan dan teknologi. 

 Pelaksanaan proses pembelajaran langsung dalam bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu.  

 Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai 

dengan RPS dengan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas 

sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

 Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa 

wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 
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 Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan 

secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan 

dengan beban kerja yang terukur. 

 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib 

menggunakan metode pembelajaran yang efektif, sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu 

yang ditetapkan pada mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

 Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan 

pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, 

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, 

metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

 Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari 

beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk 

pembelajaran. 

 Bentuk pembelajaran dapat berupa:  

a. Kuliah  

b. Responsi dan tutorial 

c. Seminar  

d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik 

lapangan. 

 Bentuk pembelajaran dimaksud bagi program sarjana, dan pasca 

sarjana dan program profesi wajib ditambah bentuk pembelajaran 

berupa penelitian.  

 Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud 

merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam 

rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa.  

 Bentuk pembelajaran dimaksud bagi program sarjana, dan pasca 

sarjana dan program profesi wajib ditambah bentuk pembelajaran 

berupa pengabdian kepada masyarakat.  

 Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud 
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merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam 

rangka pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit 

semester (SKS) 

 Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif 

selama 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS. 

 Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, 

mencakup :  

a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester 

b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam 

puluh) menit per minggu per semester 

c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu 

per semester. 

 Satu SKS bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran 

lain yang sejenis, mencakup:  

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester  

b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu 

per semester 

 Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, bentuk lain 

diterapkan  sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian 

pembelajaran. 

 Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 

170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

 Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mahasiswa wajib 

menempuh beban belajar paling sedikit: 

a. 108 sks untuk program diploma 

b. 144 sks untuk program sarjana 

c. 36 sksuntuk program magister. 

 Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua 

semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh 

empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks 

per semester. 

 Kompetensi Dasar merupakan kemampuan minimal yang 
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diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang efektif 

 Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata 

kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 

atau istilah lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan 

oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian 

suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program 

studi. 

 Rencana Pembelajaran Semester/Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran paling sedikit memuat:  

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, 

sks, nama dosen pengampu. 

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata 

kuliah. 

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai. 

e. Metode pembelajaran. 

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran.  

g. Pengalaman pembelajaran mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester. 

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. 

i. Daftar referensi yang digunakan. 

 Rencana pelaksanaan pembelajaran wajib ditinjau dan disesuaikan 

secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

 Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa 

yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 

3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. 

 Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan 

motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk 

berprestasi aktif dalam proses pembelajaran. 

 Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Dasar. 

 Kegiatan Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
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mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam 

bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan 

balik dan tindak lanjut. 

 Belajar mandiri merupakan kegiatan atas prakarsa sendiri dalam 

menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa 

tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain. 

 Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa 

secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan tujuan lain dari 

suatu akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku 

acuan (referensi). 

 Kuliah tatap muka terjadwal merupakan kuliah tatap muka 

terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk 

pengalaman belajar ceramah atau diskusi. 

 Pembelajaran terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran di luar 

kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib dilaksanakan oleh 

mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan secara reguler oleh institusi 

pendidikan tinggi. Kegiatan terstruktur antara lain dapat berupa 

pemberian tugas untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Proses Pembelajaran Teori/Kelas 

I. Perencanaan Proses Pembelajaran Teori/Kelas 

a. Bagian akademis harus melaksanakan kegiatan pengenalan 

program studi (PPS) dan atau matrikulasi sebelum 

perkuliahan semester awal dimulai. 

b. Bagian akademik harus mengeluarkan buku panduan 

akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis 

penyelenggaraan pendidikan di Universitas Siliwangi, yang 

dibagikan pada saat PPS. 

c. Pembimbing Akademik (PA) harus menyetujui dan 

mengesahkan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa satu 

minggu sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. 

d. Dosen harus memiliki unsur RPS, yang disusun sesuai 

dengan standar isi dalam bentuk cetak atau softcopy, yang 

bisa diunduh dari Sistem Informasi Akademik (SIA) dosen, 

sebelum melaksanakan perkuliahan dan direvisi setiap 

semester. 

e. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku ajar dan 

atau bentuk lainnya yang tersedia, sesuai dengan standar isi 

atau sudah diterbitkan dan direvisi paling lama 3 tahun 

terakhir.  
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f. Dosen harus memiliki bahan kuliah berupa buku sumber 

(referensi) dan atau jurnal yang digunakan untuk mendukung 

kuliah, sebelum melaksanakan perkuliahan. 

g. Bagian sarana dan prasarana harus menyediakan sarana 

pembelajaran sesuai standar (whiteboard, alat tulis, LCD 

projector, komputer) di setiap ruang kelas. 

h. Dosen Mata Kuliah memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS, 

dan UAS) kisi-kisi soal, kunci jawaban, lengkap selama 

jangka waktu paling sedikit 2 tahun terakhir. 

II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori/Kelas 

a. Dosen harus melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa 

pada pertemuan pertama, sesuai silabus yang telah disusun 

dan disahkan. 

b. Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester 

pada setiap mata kuliah sebanyak 16 kali pertemuan 

(termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan bobot SKS, yang 

ditunjukkan oleh hasil rekapitulasi daftar hadir perkuliahan 

yang dilakukan oleh program studi. 

c. Dosen harus melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai metode (ceramah, diskusi, dan 

praktek) sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai, 

d. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran dengan 

menggunakan sarana sesuai standar (LCD projector, 

komputer, whiteboard, alat tulis) yang telah disediakan. 

e. Dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk 

membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian 

peserta didik sehingga berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran pada setiap kali pertemuan.  

f. Dosen harus melaksanakan kegiatan inti untuk mencapai 

kompetensi kompetensi dasar sesuai dengan RPS dalam 

proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan. 

g. Dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk mengakhiri 

pembelajaran dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 

penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut dalam 

proses pembelajaran pada setiap kali pertemuan. 

h. Dosen harus mengisi berita acara perkuliahan sesuai silabus 

setiap kali melakukan kegiatan perkuliahan 

i. Dosen harus mengecek dan menandatangani daftar hadir 

mahasiswa di akhir pertemuan. 
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j. Dosen harus menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk 

melaksanakan konseling dan memberikan umpan balik 

kepada mahasiswa. 

k. Dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir 

mahasiswa (laporan kasus, studi kasus, penelitian) pada 

semester terakhir pendidikan. 

III. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran Teori/Kelas 

a. Dosen harus memberikan kuis yang dinilai selama satu 

semester paling sedikit 3 kali yang ditunjukkan oleh arsip 

soal dan daftar nilai. 

b. Dosen harus memberikan tugas terstruktur yang dinilai 

selama satu semester paling sedikit 2 kali yang ditunjukkan 

oleh arsip soal dan daftar nilai, dengan persentase nilai 

minimal 20% dari total nilai mata kuliah yang bersangkutan. 

c. Dosen harus memberikan nilai UTS, UAS, Uji Kompetensi 

dan penilaian tugas akhir yang ditunjukkan oleh arsip soal 

dan daftar nilai. 

d. Setiap dosen harus menentukan nilai akhir dan huruf mutu 

yang ditentukan berdasarkan unsur penilaian kuis, UTS, 

UAS, Uji Kompetensi, Tugas terstruktur dan tidak 

terstruktur, serta tugas akhir. 

e. Dosen harus menyerahkan nilai akhir dan huruf mutu ke 

Program Studi yang disertai berita acara penyerahan nilai 1 

minggu setelah UAS mata kuliah. 

f. Administrasi akademik jurusan/program studi harus 

mengeluarkan lembar hasil studi mahasiswa setiap akhir 

semester satu minggu setelah yudisium. 

g. Dosen harus memiliki rata-rata nilai kemampuan dosen 

mengajar (skala 1-5) yang dievaluasi oleh minimal 20 

mahasiswa atau 100% peserta kuliah (bagi yang jumlahnya 

mahasiswanya <20) yang dilaksanakan oleh Tim Jaminan 

Mutu Jurusan/Program Studi dengan skor nilai lebih dari 

3,00. 

IV. Pengawasan Proses Pembelajaran Teori/Kelas 

a. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan koordinasi 

dengan semua anggota tim pengajar paling sedikit 2 kali 

dalam satu semester yang ditunjukkan oleh berita acara 

koordinasi. 

b. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring 
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terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran secara periodik 

setiap bulan. 

c. Koordinator mata kuliah harus melaksanakan monitoring 

terhadap jumlah kehadiran dosen secara periodik setiap 

bulan. 

d. Ketua jurusan harus melakukan supervisi proses 

pembelajaran dengan menggunakan teknik role model, saran, 

nasehat, dan diskusi perorangan, kelompok atau klasikal 

kepada dosen melalui media lisan, tulisan, dan atau audio 

visual, yang dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir 

semester. 

e. Ketua jurusan/program studi harus melaksanakan evaluasi 

proses pembelajaran untuk menentukan kualitas secara 

keseluruhan dengan cara membandingkan data, 

mengidentifikasi kondisi dan kemampuan, serta suasana 

yang belum terlaksana, yang ditujukan kepada dosen yang 

dilaksanakan pada awal, tengah, dan akhir semester. 

6. Strategi  Pimpinan Fakultas, Bagian Akademik, dan Jurusan/Program Studi 

membina berkoordinasi dalam proses pembelajaran Universitas 

Siliwangi. 

 Ketua Jurusan/Program Studi berkoordinasi dengan Sekretaris 

Jurusan/Program Studi dalam proses pembelajaran. 

 Ketua Jurusan/Program Studi berkoordinasi dengan Dosen 

pengampu Mata Kuliah dalam proses pembelajaran. 

7. Indikator  Proses Pembelajaran Universitas Siliwangi tercapai 98-100% 

setiap akhir semester. 

8. Dokumen Terkait  Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan dokumen 

perangkat pembelajaran mulai dari dokumen perencanaan sampai 

dengan evaluasi dan aturan pengambilan keputusan tentang 

ketuntasan pembelajaran. 

 Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Pendekatan 

proses pembelajaran kelas dan laboratorium. 
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9. Referensi  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB 

X tentang Kurikulum Pasal 36. 

 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

 UU No. 12 Tentang Pendidikan Tinggi. 

 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik. 

 Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/DIKTI/Kep/2006 

tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 

 Statuta Universitas Siliwangi. 

 Buku Panduan Akademik Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 

2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

 

2. Rasionale Standar  Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga 

kelulusannya dari program studi dengan prestasi tingi merupakan salah 

satu target utama mahasiswa dan juga dari universitas. Untuk itu, kinerja 

dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus 

menerus dipantau dan dievaluasi oleh Universitas dan Fakultas melalui 

peran dan fungsi dari Dosen Pembimbing Akademik dalam proses 

pembimbingan akademik. Melalui proses itu, mahasiswa akan mendapat 

bimbingan, arahan, saran atau petunjuk dari Dosen Pembimbing 

Akademik mengenai antara lain, bagaimana sebaiknya strategi pemilihan 

mata kuliah untuk setiap semester berdasarkan hasil prestasi sebelumnya, 

kemampuan finansial dan pertimbangan lama studi yang harus ditempuh, 

dan lain-lain. 

Agar proses pembimbingan berjalan dengan efektif dan efisien serta 

untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai 

dengan visi dan misi Universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, 

kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Dosen Pembimbing Akademik 

dan Program Studi atau Pimpinan Fakultas. Untuk itulah maka 

ditetapkan Standar Pembimbingan Akademik.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung 

Jawab Untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerja sama 
4) Dekan serta Wakil Dekan I 

5) Ketua Jurusan/Program Studi 
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6) Sekretaris Jurusan/Program Studi 

7) Kasubag Akademik  

8) Dosen Pembimbing Akademik 

9) UPT TIK 

10) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah a. Standar pembimbingan akademik dimaksudkan sebagai ketentuan 

minimal yang harus dilaksanakan dalam proses pembimbingan 

akademik. 

b. Pembimbingan Akademik merupakan kegiatan tatap muka antara 

Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang 

dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain Evaluasi atas hasil 

studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi 

mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan 

kepada mahasiswa mengenai seputar cara belajar yang efektif dan 

saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan dalam akademik. 

c. Dosen Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan 

diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan 

untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan 

seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual 

mahasiswa. 

d. Pemberhentian Status Kemahasiswaan atau Drop Out adalah 

proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa, 

disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh 

universitas bersangkutan. 

e. Indeks prestasi adalah nilai rata rata dari seluruh mata kuliah yang 

telah diambil oleh mahasiswa. Indeks prestasi dibedakan antara 

Indeks Prestasi (IP), yaitu nilai rata-rata dari satu semester, dan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu nilai rata-rata dari seluruh 

mata kuliah yang pernah/telah diambil. 

f. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu daftar mata kuliah yang 

diprogram mahasiswa dalam satu semester. 

g. Kartu hasil Studi (KHS) merupakan kartu daftar  hasil nilai tiap 

mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester. 

h. Evaluasi hasil belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kinerja akademik. Evaluasi hasil belajar 

dilakukan secara menyeluruh dan kontinu dengan cara yang sesuai 

dengan ciri-ciri pendidikan keahlian yang bersangkutan. 

i. Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang 

dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee 

(keluarga atau individu) dalam hubungannya menyelesaikan 

masalah. 

 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Universitas, Fakultas dan Dosen Pembimbing Akademik 

melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa 

minimal 2 (dua) kali dalam setiap semester untuk setiap mahasiswa.  

2) Jumlah maksimum mahasiswa yang berada dalam pembimbingan 

akademik setiap Dosen Pembimbing Akademik adalah 40 orang. 
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3) Universitas, Fakultas menerbitkan jadwal Pembimbingan Akademik 

untuk Dosen Pembimbing Akademik minimal 1 (satu) bulan 

sebelum kegiatan Pembimbingan Akademik dilaksanakan. 

4) Setiap mahasiswa diarahkan untuk mengakses semua berkas hasil 

studinya di Sistem Informasi Akademik untuk diperiksa dan 

dievaluasi oleh Dosen Pembimbing Akademik 

5) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing mengatur jadwal Pembimbingan 

Akademik sesuai dengan kesepakatan bersama mahasiswa 

bimbingannya. 

6) Kegiatan Pembimbingan Akademik dilaksanakan secara tatap muka 

dan dilakukan secara personal antara mahasiswa dengan Dosen 

Pembimbing Akademik. 

7) Dosen Pembimbing Akademik melakukan kegiatan di antaranya: 

a. Menjalin hubungan keakraban akademik dan profesional dengan 

mahasiswa bimbingannya. 

b. Mengikuti, mengamati, dan mengarahkan perkembangan studi 

mahasiswa yang dibimbingnya secara berkala. 

c. Mencatat dan mengevaluasi program yang dijalani mahasiswa 

yang dibimbingnya secara berkala. 

d. Memberikan pertimbangan terhadap mata kuliah dan SKS yang 

diambil mahasiswa jika diperlukan. 

e. Memberikan tanda tangan persetujuan pada lembar KRS yang 

diajukan oleh mahasiswa. 

 

6. Strategi 

Pelaksanaan Isi 

Standar 

1) Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar Dosen 

Pembimbing Akademik  seluruh civitas akademika. 

2) Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan Buku 

Pedoman Pembimbingan Akademik. 

3) Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan 

pengetahuan tentang metode bimbingan dan konseling bekerja sama 

dengan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan. 

4) Menjalin kerja sama yang terbuka dan komunikatif antara Fakultas 

dengan para orang tua/wali mahasiswa. 

5) Memberikan pengarahan terhadap semua mahasiswa khususnya 

mahasiswa baru pada setiap tahun akademik baru mengenai kegiatan 

akademik yang telah dan akan dilakukan dimasa yang akan datang. 

 

7. Indikator 1) 100% Mahasiswa mempunyai Dosen Pembimbing Akademik. 

2) Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi formulir Kartu Rencana 

Studi kurang dari 10% terutama bagi mahasiswa baru. 

3) Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 tahun pertama masa studi 

kurang 5%, dan di akhir masa studi 0%. 

4) Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi kurang 

dari 8 semester lebih dari 75%. 

 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan: 
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1) Pedoman Pembimbingan Akademik 

2) Formulir Pembimbingan Akademik 

3) Formulir Kartu Rencana Studi Mahasiswa 

4) Kartu Hasil Studi Mahasiswa 

5) Prosedur Pembimbingan Akademik 

6) Sistem Informasi Akademik yang baik 

7) Buku kendali. 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi 

Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan 

Direktorat Pembelajaran 2016. 

8. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

9. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

2. Rasionale Kualitas penilaian hasil pembelajaran oleh dosen dapat menjadi 

suatu indikator pencapaian visi dan misi Universitas Siliwangi. Hal 

ini disebabkan karena kualitas penilaian hasil pembelajaran oleh 

masing-masing dosen dapat menjadi indikator pencapaian 

kompetensi setiap mahasiswa terhadap mata kuliah yang proses 

pembelajarannya telah selesai dilaksanakan.  

Penilaian merupakan serangkaian proses evaluasi dengan 

menggunakan ukuran-ukuran tertentu yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Ukuran yang digunakan harus berdasarkan kepada 

tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Oleh karena itu 

ukuran yang digunakan dalam proses penilaian oleh setiap dosen 

harus memiliki standar yang jelas sehingga bobot penilaian setiap 

dosen memiliki tingkat kemaknaan/interpretasi yang sama. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor I 

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen Pengampu Mata Kuliah. 
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4. Definisi Istilah 1. Standar penilaian pembelajaran oleh dosen merupakan 

serangkaian proses evaluasi yang dilakukan oleh dosen terhadap 

keberhasilan pembelajaran mahasiswa. Penilaian pembelajaran 

itu sendiri harus mampu menunjukkan tingkat kompetensi yang 

dimiliki oleh mahasiswa setelah melakukan proses pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum yang digunakan.  

2. Kriteria penilaian oleh seorang dosen harus meliputi 3 (tiga) 

aspek yaitu penilaian pencapaian pengetahuan (kognitif), sikap 

(apektif) dan perilaku (psikomotor). Ketiga aspek itu menjadi 

komponen terpadu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan 

lainnya. 

3.  Proses penilaian keberhasilan mahasiswa tidak hanya dilakukan 

pada akhir proses pembelajaran semata melainkan harus 

dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung, sehingga 

walaupun terdapat nilai akhir yang diberikan seorang dosen 

kepada mahasiswa, nilai tersebut merupakan akumulasi hasil 

monitoring dan evaluasi dosen tersebut kepada mahasiswa 

selama pelaksanaan proses pembelajaran. 

4. Metode dan macam penilaian yang dilakukan oleh dosen harus 

mengikuti cara yang telah ditetapkan dan disepakati oleh 

konsorsium pendidikan tinggi meliputi: 

a.  Penilaian diri, yaitu (self assessment) adalah suatu teknik 

penilaian, di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk 

menilai dirinya sendiri berkaitan dengan, status,  proses dan 

tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam 

mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat 

digunakan dalam berbagai aspek penilaian, yang berkaitan 

dengan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam 

proses pembelajaran di kelas, berkaitan dengan kompetensi 

kognitif, misalnya: peserta didik dapat diminta untuk menilai 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai 

hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu, berdasarkan 

kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan 

kompetensi afektif, misalnya, peserta didik dapat diminta 

untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya 

terhadap suatu objek sikap tertentu. Selanjutnya, peserta 

didik diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria 

atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan 

kompetensi psikomotorik,  peserta didik dapat diminta untuk 

menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya 
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sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan yang 

telah disiapkan. 

b. Penilaian kinerja (performa assessment), yaitu suatu penilaian 

pada saat mahasiswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran. 

Sebagai contoh mahasiswa memainkan alat musik, menari, 

menggunakan alat-alat sains, mengoperasikan peralatan, 

melakukan permainan, menyelesaikan masalah secara 

kelompok, berpartisipasi dalam diskusi. Semua itu 

memerlukan observasi yang cermat sehingga penilaian dapat 

dilakukan secara objektif. 

c.  Penilaian tertulis, yaitu bentuk penilaian secara tertulis dan 

dilakukan dengan tes tertulis. Tes Tertulis merupakan tes 

dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta 

didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta 

didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban 

tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi 

tanda, mewarnai, menggambar dan lain sebagainya. Teknik 

Penilaian dalam penilaian tertulis memiliki 2 (dua) bentuk 

soal  tes tertulis, yaitu: 

 1) Soal dengan memilih jawaban    

 pilihan ganda 

 dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

 menjodohkan 

2) Soal dengan mensuplai-jawaban.    

 isian atau melengkapi 

 jawaban singkat atau pendek  

 soal uraian 

d. Penilaian portofolio, yaitu suatu bentuk penilaian seorang 

dosen terhadap kumpulan hasil kerja mahasiswa. Hasil kerja 

itu sering disebut artefak. Artefak-artefak itu dihasilkan dari 

pengalaman belajar atau proses pembelajaran mahasiswa 

dalam periode waktu tertentu. Artefak-artefak itu diseleksi 

dan disusun menjadi satu portofolio. Dengan kata lain, 

portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan 

seorang mahasiswa (bersifat individual) yang 

menggambarkan (merefleksi) taraf pencapaian, kegiatan 

belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. 

Bentuk penilaian portofolio memiliki ciri khas yaitu bentuk 

koleksi bersifat dinamis. 
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e.  Penilaian proyek, yaitu suatu bentuk penilaian seorang dosen 

untuk mendapatkan gambaran kemampuan mahasiswa secara 

menyeluruh/umum dan kontekstual, mengenai kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan konsep dan pemahaman pada 

mata kuliah tertentu. Beberapa contoh penilaian proyek 

adalaha investigasi matematik, pengaruh olahraga pada 

postur tubuh, praktik investigasi fisika, air di rumah kita 

(multi-disiplin) dan perancangan tata ruang sekolah  

f. Penilaian kelas, merupakan proses pengumpulan dan 

penggunaan informasi oleh dosen untuk pemberian 

keputusan terhadap hasil belajar mahasiswa berdasarkan 

tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan 

potret/profil kemampuan mahasiswa sesuai dengan 

kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Bentuk 

penilaian kelas seringkali merupakan kombinasi dari 

beberapa bentuk penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya. 

g.  Penilaian produk, merupakan bentuk penilaian dosen kepada 

mahasiswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan/ 

menggunakan bahan untuk  menghasilkan sesuatu, kerja 

praktik atau kualitas estetik dari sesuatu yang mereka 

produksi. Contohnya: kerja artistik (menggambar, melukis, 

kerajinan), makanan, pakaian, produk yg terbuat dari kayu, 

metal, plastik, keramik.  
Penilaian produk akan menilai kemampuan siswa dalam hal: 

1) Bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam 

mendesain 

2) Memilih bahan-bahan yang tepat 

3) Menggunakan alat 

4) Menunjukkan inovasi dan kreasi 

5) Memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. 
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5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal satu 

semester sekali meminta laporan penilaian hasil pembelajaran 

dari setiap dosen. 

2. Program studi minimal satu semester sekali mengundang setiap 

dosen pengampu mata kuliah untuk melaporkan dan 

mengevaluasi penilaian hasil pembelajaran oleh dosen yang 

bersangkutan. 

3. Dosen yang bersangkutan melakukan penilaian akhir hasil 

pembelajaran di setiap akhir semester. 

4. Proses penilaian hasil belajar oleh dosen dilaksanakan dengan 

mengikuti kaidah-kaidah penilaian hasil pembelajaran yang 

berlaku untuk pendidikan tinggi. 

5. Setiap jurusan/program studi melaksanakan workshop penilaian 

hasil belajar minimal 2 (dua) tahun sekali yang diikuti oleh 

seluruh dosen pada jurusan/program studi yang bersangkutan. 

6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap fakultas, jurusan/program studi untuk melakukan 

penilaian pembelajaran oleh dosen sehingga penilaian hasil 

pembelajaran menjadi hak prerogatif setiap dosen pengampu 

mata kuliah.  

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap program studi untuk melakukan kegiatan pengembangan 

penilaian hasil pembelajaran oleh dosen yang bersangkutan 

yang disesuaikan dengan pengembangan lingkungan, kurikulum 

serta visi dan misi Universitas Siliwangi 

3. Proses penilaian dilakukan melalui beberapa bentuk penilaian 

yang tersedia dan disesuaikan dengan kompetensi yang 

diharapkan sebagai tujuan dari kurikulum.  

7. Indikator 1. Adanya progres dokumen standar yang dapat menggambarkan 

penilaian hasil pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah 

2. Terdapatnya standar bentuk penilaian hasil pembelajaran yang 

dapat dijadikan pedoman bagi setiap dosen di Universitas 

Siliwangi. 

8. Dokumen Terkait 1.  Standar Penilaian Pembelajaran Dosen. 

2.  Standar Kompetensi Lulusan. 

3.  Dokumen bentuk-bentuk penilaian hasil pembelajaran. 
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9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi 

dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan 

berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut 

dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik 

dan kompetensi yang dimiliki dosen tersebut. 

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para 

dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, 

misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang 

tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau tranfer of knowledge 

and  knowhow,  mendorong  kreativitas  mahasiswa,  menciptakan 

suasana  belajar  dalam  kelas  yang  kondusif,  serta  mengakui  dan 

menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan 

kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut di atas dapat 

diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus 

tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi 

sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan 

karier dosen maka ditetapkan standar  kualifikasi  akademik  dan 

kompetensi dosen. 

3.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk memenuhi isi 

standar 

1. Rektor serta  Wakil Rektor 1 dan 2 

2. Dekan serta Wakil Dekan 1 dan 2 

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen. 

4. Definisi Istilah - 
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5. Pernyataan Isi Standar 1. Memiliki kualifikasi akademik minimum magister untuk dosen di 

program studi diploma dan sarjana serta kualifikasi akademik doktor 

untuk dosen pascasarjana yang dibuktikan dengan ijazah, dalam 

bidang ilmu sesuai dengan prodi di tempat mana dosen tersebut 

ditempatkan.  

2. Pimpinan Universitas Siliwangi harus  mampu  meningkatkan  

kualifikasi  akademik dosen minimal 20% dari jumlah total dosen 

tetap untuk setiap prodi, menjadi berijazah doktor, pada tahun 2022. 

3. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen harus 

memiliki kompetensi penunjang profesi: 

a. memiliki nilai TOEFL minimal 450 untuk dosen sarjana dan 500 

Untuk dosen pascasarjana. 

b. memiliki sertifikat pedagogik dan sertifikat profesi lainnya. 

4. Setiap dosen tetap atau tidak tetap harus memiliki kompetensi 

untuk: 

a. merancang  dan  menyajikan  program  pembelajaran  yang 

koheren kepada mahasiswa. 

b. memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran 

yang  tepat  sesuai  dengan  kompetensi  mata  kuliah  yang 

diasuhnya. 

c. merancang,  menggunakan,  dan  mengembangkan  berbagai 

media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi. 

d. merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil 

belajar mahasiswa secara tepat. 

e. memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam proses 

pembelajaran dikelas. 

f. mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan 

mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. 

5. Setiap dosen tetap harus memiliki komitmen untuk meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi penunjang profesinya. 

6. Strategi 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen 

untuk  melanjutkan  pendidikan  hingga  jenjang  doktor  melalui 

program beasiswa internal atau beasiswa dari luar Universitas 

Siliwangi (eksternal). 

2. Membuat  blueprint  pembinaan  karier  dosen  dalam  jangka 

panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi 

standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Universitas 

Siliwangi untuk mencapai standar itu. 

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang 

metode pengajaran. 

4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, 

untuk dibagikan pada para dosen. 

5. Memberi kesempatan kepada setiap dosen untuk mengikuti berbagai 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesinya. 
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7. Indikator 1. Jumlah dosen yang selesai studi doktor selalu meningkat sebesar10% 
setiap 4 (tahun) tahun. 

2. Setiap tahun selalu ada 5% dosen yang menerima beasiswa internal 
ataupun eksternal untuk melanjutkan studi. 

3. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/pengembangan 
kompetensi setiap tahun minimal 15%. 

4. Kompetensi profesional dosen meningkat yang diukur 
berdasarkan umpan balik dari mahasiswa dan kelengkapan 
perangkat pembelajaran di setiap mata kuliah. 

8. Dokumen Terkait 1. Standar Rekruitasi dan Seleksi Dosen.  

2. Standar Kualifikasi Akademik Minimum Dosen.  

3. Dokumen pengembangan SDM dosen tetap.  

4. Perjanjian studi lanjut antara universitas dan dosen.  

5. Pedoman cara mengajar yang efektif. 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2007 tentang sertifikasi Dosen. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Pedoman  operasional  penilaian  angka  kredit  kenaikan  jabatan 

fungsional dosen ke Lektor Kepala dan guru Besar, Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, 2009. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi 

dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan 

berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut 

dibutuhkan evaluasi/penilaian prestasi kerja dosen yang dilakukan 

secara periodik. Untuk melakukan evaluasi/penilaian tersebut, 

maka diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus 

dipenuhi oleh pimpinan di Universitas Siliwangi. Untuk itulah 

ditetapkan Standar Kinerja Dosen. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  II 

3. Dekan serta Wakil Dekan  II 

4. Ketua Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerja 

sama 

5. Ketua Jurusan/Program Studi 

6. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

2. Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 
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5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 

dosen  

2. Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana 

dimaksud, wajib mengikuti proses seleksi. 

3. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.  

4. Dosen tetap Universitas Siliwangi terdiri atas dosen tetap yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen tetap yang 

berstatus Non PNS.  

5. Pengangkatan dan penempatan dosen Universitas Siliwangi 

oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

7. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada point 

(6) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana 

yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. 

8. Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut :  

a. Minimal lulusan program magister (S2) untuk program 

diploma atau program sarjana. 

b. Lulusan program doktor (S3) untuk program pascasarjana 

c. Memiliki Nomor Induk Dosen (NIDN), Nomor Induk 

Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pendidik (NUP).  

d. Memiliki jabatan akademik. 

9. Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana 

dimaksud pada poin (6) dan (7) dapat ditetapkan oleh senat. 

7. Indikator 1. Jumlah dosen yang mencapai jenjang yang lebih tinggi selalu 

meningkat 5% setiap tahun. 

2. Setiap tahun ada dosen yang menerima beasiswa internal 

ataupun eksternal. 

8. Dokumen Terkait 1. Standar pengelolaan 

2. Format-format: 

a. Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap. 

b. Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian 

mahasiswa terhadap dosen. 

c. Indeks kinerja dosen. 
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9.  Referensi 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tenaga 

kependidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Tenaga kependidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan 

Jabatan Fungsional Dosen. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dibutuhkan staf tenaga kependidikan yang bermutu, 

berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar staf tenaga 

kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan 

ukuran atau standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

yang dimiliki tenaga kependidikan.  

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang 

kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, 

yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, 

penyeleksian, dan pembinaan karier dosen maka ditetapkan 

Standar Kualifikasi  Akademik  dan Kompetensi Tenaga 

Kependidikan. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  II 

3. Ketua Biro Administrasi dan Umum 

4. Direktur serta Wakil Direktur II 

5. Dekan serta Wakil Dekan  II 

6. Ketua Jurusan/Program Studi 

7. Tenaga kependidikan. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar adalah kriteria yang menunjukkan tingkat 

capaian suatu tujuan yang ingin diraih. 

2. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang membantu 
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kelancaran pelaksanaan pendidikan di Universitas 

Siliwangi. Tenaga kependidikan di lingkungan 

Universitas Siliwangi terdiri atas jabatan fungsional 

tertentu dan jabatan fungsional umum, dimana jabatan 

fungsional tersebut mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Status tenaga kependidikan terdiri dari: 

a. Tenaga kependidikan Tetap adalah tenaga 

kependidikan yang diangkat dan ditempatkan sebagai 

tenaga pendidik tetap dilingkungan  Universitas 

Siliwangi berdasarkan surat keputusan Menteri. 

b. Tenaga kependidikan Tidak tetap adalah tenaga 

kependidikan yang bukan tenaga   pendidik tetap 

dilingkungan Universitas Siliwangi. 

c. Tenaga kependidikan tersertifikasi adalah tenaga 

kependidikan yang telah memiliki sertifikat tenaga 

kependidikan professional. 

3. Kualifikasi tenaga kependidikan adalah tenaga 

penunjang penyelenggaraan pendidikan yang memiliki 

kualifikasi akademik/ jenjang Pendidikan sesuai dengan 

kompetensi di bidangnya.  

4. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat 

terobservasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

tugas sesuai dengan perform yang ditetapkan. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat Pendidikan paling 

rendah yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga 

kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah. 

3. Tenaga kependidikan  wajib  memiliki  kualifikasi  

akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

4. Tenaga  kependidikan  memiliki  kualifikasi akademik 

paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang 

dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas 

pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi 

memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau 

sederajat. 

5. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus 

wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No :  A.S5.St5.3/SPM-Unsil 

Tanggal   : 14 November 2017 

STANDAR  

KUALIFIKASI AKADEMIK  

DAN KOMPETENSI    

TENAGA KEPENDIDIKAN 

Revisi       : - 

 

74 

tugas dan keahliannya 

6. Universitas Siliwangi harus mempunyai aturan dan standar 

yang jelas untuk rekruitmen tenaga kependidikan yang 

sesuai dengan visi misi dan tujuan Universitas Siliwangi 

7. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga 

administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk 

menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal. 

8. Tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan 

pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

yang ada.  

9. Universitas Siliwangi harus memiliki sistem sanksi dan 

penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. 

10. Jumlah tenaga kependidikan tetap pada perguruan tinggi 

paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah 

seluruh tenaga kependidikan. 

11. Jumlah tenaga kependidikan tetap yang ditugaskan secara 

penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada 

setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 

12. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan 

pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan 

berkelanjutan. 

6.  Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

tenaga kependidikan untuk melanjutkan Pendidikan 

melalui program beasiswa internal. 

2. Membuat blue print penyusunan jenjang karier dan 

pembinaan karier tenaga kependidikan dalam jangka 

panjang. 

3. Membuat pemetaan dan menyelenggarakan pelatihan dan 

penguatan kapasitas diri secara periodik sesuai dengan 

tupoksinya. 

4. Membuat blue print masa kerja dan kebutuhan pegawai 

setiap tahun. 

7. Indikator 1. Jumlah tenaga kependidikan yang mencapai jenjang yang 

lebih tinggi selalu meningkat 5% setiap tahun. 

2. Setiap tahun ada tenaga kependidikan yang menerima 

beasiswa internal ataupun eksternal. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar 

ini, diperlukan: 

1. Standar isi 

2. Standar Kompetensi Lulusan. 

3. Format-format: 

- Daftar rencana kebutuhan tenaga kependidikan 

tetap/tidak tetap. 

- Daftar rencana kebutuhan tenaga kependidikan tamu. 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No :  A.S5.St5.3/SPM-Unsil 

Tanggal   : 14 November 2017 

STANDAR  

KUALIFIKASI AKADEMIK  

DAN KOMPETENSI    

TENAGA KEPENDIDIKAN 

Revisi       : - 

 

75 

Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap tenaga 

kependidikan. 

- Indeks kinerja tenaga kependidikan. 

9.  Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Tenaga kependidikan. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 

2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Tenaga 

kependidikan. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 
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STANDAR 6.1 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

 

2. Rasionale Standar  Sarana dan prasarana tersebut sebagai penunjang kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ruang kuliah merupakan 

salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan 

tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Ruang 

praktikum/ laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, 

pengukuran  ataupun pelatihan ilmiah. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) Ketua LP2M-PMP 

5) Dosen. 

4. Definisi Istilah a. Ruang kuliah merupakan salah satu prasarana yang berfungsi 

sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam 

proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

b. Ruang praktikum/laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, 

eksperimen, pengukuran  ataupun pelatihan ilmiah. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Pimpinan universitas menyediakan ruang kuliah dan ruang 

praktikum yang mengacu pada standar yang berlaku. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegiatan_belajar_mengajar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegiatan_belajar_mengajar&action=edit&redlink=1
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6. Strategi 1) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim yang 

bertugas melakukan pengadaan dan pemeliharaan ruang kuliah 

dan ruang praktikum sesuai dengan standar yang ditentukan. 

2) Pimpinan fakultas berkoordinasi dengan pimpinan jurusan 

dalam menyediakan ruang kuliah dan ruang praktikum yang 

memadai menyesuaikan kebutuhan.  

7. Indikator 1) Universitas Siliwangi memiliki prasarana ruang kuliah dan 

ruang praktikum sesuai standar yang berlaku. 

2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan 

prasarana. 

3) Ruang kuliah dan ruang praktikum dalam kondisi memadai 

untuk kegiatan akademik. 

8. Dokumen Terkait Standar ruang kuliah dan ruang praktikum 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Sarana dan prasarana tersebut sebagai penunjang kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ruang kuliah merupakan 

salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan 

tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Ruang 

praktikum/ laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, 

pengukuran  ataupun pelatihan ilmiah. Untuk menjamin ruang kuliah 

dan praktikum dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran,  

maka diperlukan kelengkapan Ruang Kuliah dan Praktikum agar 

proses tridharma dapat berjalan sesuai visi misi Universitas 

Siliwangi. 
 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) Ketua LP2M-PMP 

5) Dosen. 

4. Definisi Istilah a. Ruang kuliah merupakan salah satu prasarana yang berfungsi 

sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam 

proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 

b. Ruang praktikum/laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegiatan_belajar_mengajar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kegiatan_belajar_mengajar&action=edit&redlink=1
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eksperimen, pengukuran  ataupun pelatihan ilmiah. 

c. Kelengkapan ruang kuliah dan praktikum merupakan sarana 

yang terdapat di ruang kuliah dan ruang laboratorium di 

antaranya, peralatan alat tulis, peralatan teknologi informasi 

peralatan laboratorium, peralatan penyimpanan, meja, kursi, 

dll. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Pimpinan universitas menyediakan kelengkapan ruang kuliah dan 

ruang praktikum yang mengacu pada standar yang berlaku. 

6. Strategi 1) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim yang 

bertugas melakukan pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan 

ruang kuliah dan ruang praktikum sesuai dengan standar yang 

ditentukan. 

2) Pimpinan fakultas berkoordinasi dengan pimpinan jurusan 

dalam menyediakan kelengkapan ruangan ruang kuliah dan 

ruang praktikum yang memadai menyesuaikan kebutuhan.  

7. Indikator 1) Universitas Siliwangi memiliki prasarana kelengkapan ruang 

kuliah dan ruang praktikum sesuai standar yang berlaku. 

2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan 

prasarana. 

3) Sarana kelengkapan ruang ruang kuliah dan ruang praktikum 

dalam kondisi memadai untuk kegiatan akademik. 

8. Dokumen Terkait Standar kelengkapan ruang kuliah dan ruang praktikum 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi 

dapat terukur salah satunya dengan adanya sarana dan prasarana yang 

memadai. Sarana dan prasarana tersebut sebagai penunjang kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ruang dosen merupakan salah 

satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan 

istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya. 

Standar ruang ruang dosen di Universitas Siliwangi dosen harus 

memiliki kualifikasi yang memadai sehingga aktivitas dosen tersebut 

tidak mengalami kendala, dan nyaman untuk mendukung 

kegiatan akademik. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) Pusat Penjaminan Mutu LP2M-PMP. 
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4. Definisi Istilah a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Ruang Dosen merupakan salah satu prasarana yang berfungsi 

sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, 

baik mahasiswa maupun tamu lainnya. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Pimpinan universitas menyediakan ruang dosen yang mengacu pada 

standar yang berlaku (luas minimal 4 m2 per dosen dengan lebar 

minimal 2 m). 

6. Strategi 1) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim yang bertugas 

merencanakan, membangun dan memelihara ruang dosen sesuai 

dengan standar yang ditentukan. 

2) Pimpinan fakultas berkoordinasi dengan pimpinan jurusan dalam 

menyediakan ruangan dosen yang memadai menyesuaikan 

dengan jumlah dosen. 

7. Indikator 1) Universitas Siliwangi memiliki prasarana ruang dosen sesuai 

standar yang berlaku. 

2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan prasarana. 

3) Prasarana ruang dosen dalam kondisi memadai untuk kegiatan 

akademik. 

8. Dokumen Terkait Standar ruang dosen. 

9. Referensi 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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STANDAR 6.4 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

 

2. Rasionale Standar  Sarana dan prasarana tersebut sebagai penunjang kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ruang dosen merupakan 

salah satu prasarana yang berfungsi sebagai tempat dosen bekerja 

dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu 

lainnya. Dalam ruang dosen terdapat kelengkapan tambahan sebagai 

penunjang dalam pelayanan. Kelengkapan peralatan ruang dosen 

sebagai sarana yang mendukung bagi dosen dalam menjalankan 

aktivitasnya. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) Ketua LP2M-PMP 

5) Dosen. 
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4. Definisi Istilah a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

b. Ruang Dosen merupakan salah satu prasarana yang berfungsi 

sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima 

tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya. 

c. Kelengkapan ruang dosen merupakan sarana yang terdapat di 

ruang dosen di antaranya, peralatan alat tulis, peralatan 

teknologi informasi, peralatan penyimpanan, meja, kursi, dll. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Pimpinan universitas menyediakan kelengkapan ruang 

dosen/guru besar yang mengacu pada standar yang berlaku. 

6. Strategi 1) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim yang 

bertugas melakukan pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan 

ruang dosen/guru besar sesuai dengan standar yang ditentukan. 

2) Pimpinan fakultas berkoordinasi dengan pimpinan jurusan 

dalam menyediakan kelengkapan ruangan dosen/guru besar 

yang memadai menyesuaikan kebutuhan.  

7. Indikator 1) Universitas Siliwangi memiliki prasarana kelengkapan ruang 

dosen/guru besar sesuai standar yang berlaku. 

2) Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan 

prasarana. 

3) Sarana kelengkapan ruang dosen/guru besar dalam kondisi 

memadai untuk kegiatan akademik. 

8. Dokumen Terkait Standar kelengkapan ruang dosen/guru besar 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale 

Standar 

Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi 

dapat terukur salah satunya tersedianya perpustakaan yang lengkap 

dan mudahnya akses untuk memperoleh informasi baik cetak 

maupun elektronik. Perpustakaan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam proses belajar mahasiswa. Perpustakaan dapat 

menjadi tempat bagi mahasiswa dalam mencari dan mengembangkan 

berbagai teori. Selain itu perpustakaan dapat menjadi sarana dalam 

pelaksanaan belajar mandiri mahasiswa. Kemudahan untuk 

memperoleh informasi juga merupakan kebutuhan dasar bagi 

mahasiswa untuk menunjang pembelajaran. Oleh karena dalam 

perumusan penentuan standar perpustakaan dan akses informasi 

harus menitik beratkan pada kebutuhan mahasiswa dalam 

memperoleh berbagai informasi yang terkini. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawa

b untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1 dan 2  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1 dan 2 

3. Kepala perpustakaan 

4. Kepala Pusat Sistem Informasi 

5. Ketua Jurusan/Program Studi 

6. Para Dosen. 

4. Definisi Istilah 1. Perpustakaan merupakan suatu pusat sumber belajar dan sumber 

informasi bagi pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan 

sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku 

dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa.  
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     Wafford menerjemahkan perpustakaan sebagai salah satu 

organisasi sumber belajar yang menyimpan, mengelola dan 

memberikan layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku 

kepada masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. 

     Ibnu Ahmad Saleh memberikan definisi perpustakaan adalah 

tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang diatur 

dan disusun dengan sistem tertentu, sehingga sewaktu-waktu 

diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 

     Dengan demikian, perpustakaan dapat diartikan secara luas 

sebagai salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi 

bahan pustaka secara sistematis, untuk dipergunakan oleh 

pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana 

belajar yang menyenangkan. 

2. Akses informasi merupakan kemudahan untuk memasuki dan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akses informasi juga 

dapat diartikan sebagai wilayah yang harus tercakup dalam 

memperoleh informasi sesuai dengan kaidah dan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan perpustakaan minimal 

setahun sekali memperbaharui dan menambah jumlah koleksi 

kepustakaan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

pengetahuan.  

2. Pimpinan Universitas dan pimpinan perpustakaan minimal 

setahun sekali memperbaharui koneksi  internet agar mahasiswa 

memperoleh kemudahan untuk mengakses informasi lewat web. 

3.  Pimpinan Universitas dan pimpinan perpustakaan minimal 

setahun sekali menambah dan meningkatkan koneksi  internet 

agar mahasiswa lebih mudah mengakses informasi/internet secara 

cepat. 

6. Strategi 1. Pimpinan Universitas memberikan kemudahan kepada kepala 

perpustakaan baik di tingkat institut, fakultas maupun 

jurusan/program studi untuk menambah koleksi buku dan jurnal 

berlangganan.   

2. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Prodi untuk meningkatkan kecepatan 

akses internet bagi mahasiswa melalui penambahan daya dan 

koneksi.  

3. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen dan mahasiswa untuk melakukan eksplorasi ilmu dan 

pengetahuan secara aktif dengan memanfaatkan jaringan internet.  

4. Dosen memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk aktif 

memanfaatkan perpustakaan dan jaringan internet dalam 

penyelesaian tugas-tugas perkuliahan. 
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7. Indikator 1. Setiap tahun terjadi penambahan jumlah buku dan langganan 

jurnal di perpustakaan. 

2. Setiap tahun terjadi peningkatan kapasitas dan kecepatan akses 

internet di perpustakaan institut, kawasan fakultas dan jurusan. 

8. Dokumen Terkait 1.  Buku/katalog perpustakaan. 

2.  Pedoman pemanfaatan perpustakaan dan jaringan internet. 

9.  Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan, 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian 

Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal 

Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 

2016. 

8. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

9. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dapat terukur salah satunya pada kemampuan profesional 

lulusannya. Profesional merupakan suatu kemampuan seseorang 

dalam proses transfer ilmu kepada orang lain secara sistematis dan 

terukur. Kemampuan profesional lulusan seyogyanya bersinergi 

dengan kebutuhan stakeholder di lapangan. Oleh karena dalam 

perumusan penentuan standar kompetensi profesional lulusan harus 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak 

Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh stakeholder yang 

terkait. 

Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan 

oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan 

kemampuan profesional terhadap lulusan. Oleh karena itu 

perumusan standar kompetensi profesional lulusan dilakukan 

secara periodik untuk menyeimbangkan dengan perubahan 

lingkungan tersebut. 



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S7.St7.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember 2017 

STANDAR PENENTUAN 

TEAM TEACHING 

Revisi       : - 

 

  

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 

98 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen 

5. Pimpinan organisasi profesi. 

4. Definisi Istilah 1. Profesional merupakan suatu suatu sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan seseorang dalam menguasai ilmu sesuai dengan 

bidangnya, atau orang yang mempunyai profesi dan hidup dari 

pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, 

berperilaku jujur, obyektif, saling mengisi, saling mendukung, 

saling berbagai pengalaman atas dasar itikad baik dan positive 

thinking. 

2. Pemangku Kepentingan adalah para pimpinan universitas dan 

jajaran di bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang 

terkait dengan Standar Penentuan Team Teaching. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal 4 (empat) 

tahun sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi 

profesi terkait untuk melaksanakan lokakarya tentang 

penyesuaian Standar Penentuan Team Teaching yang 

diharapkan. 

2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/ 

Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka 

menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di 

tingkat Universitas 

3.Agar pengembangan Standar Penentuan Team Teaching lebih 

bersinergi dengan kebutuhan stakeholder maka pimpinan 

Jurusan/Program Studi mengundang dosen dan narasumber baik 

dari kalangan birokrasi maupun dari profesi guna 

menyelaraskan pengembangan Standar Penentuan Team 

Teaching. 

4. Pimpinan jurusan/program studi mengikuti lokakarya/pertemuan 

ilmiah yang diselenggarakan oleh forum asosiasi profesi untuk 

menyamakan persepsi standar Standar Penentuan Team 

Teaching minimal 2 (dua) tahun sekali. 
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6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk melakukan kerja 

sama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan maupun 

profesi untuk melakukan pengembangan baik teoretis maupun 

praktis terhadap Standar Penentuan Team Teaching. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi 

yang kontinu dengan stakeholder guna merumuskan Standar 

Penentuan Team Teaching yang diharapkan.  

3. Membuat  blueprint  pengembangan Standar Penentuan Team 

Teaching untuk jangka panjang dan mempersiapkan tenaga 

dosen yang profesional dalam aspek profesional untuk membina 

mahasiswa. 

7. Indikator 1. Setiap 2 (dua) tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi 

minimal tersusun 1 dokumen pengembangan Standar Penentuan 

Team Teaching yang terupdate dan telah disesuaikan dengan 

perubahan lingkungan sebagai hasil lokakarya/pertemuan ilmiah 

forum asosiasi profesi.  

2. Setiap 4 (empat) tahun tersusun minimal 1 (satu) dokumen 

pengembangan Standar Penentuan Team Teaching yang 

dihasilkan dari lokakarya terpadu universitas dengan seluruh 

stakeholder. 

8. Dokumen Terkait 1. Standar Pengembangan Team Teaching. 

2. Pedoman cara mengajar yang efektif. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dapat terukur salah satunya pada kemampuan profesional 

lulusannya. Profesional merupakan suatu kemampuan seseorang 

dalam proses transfer ilmu kepada orang lain secara sistematis dan 

terukur. Kemampuan profesional lulusan seyogyanya bersinergi 

dengan kebutuhan stakeholder di lapangan. Oleh karena dalam 

perumusan penentuan standar kompetensi profesional lulusan harus 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak 

Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh stakeholder yang 

terkait. 

Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan 

oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan 

kemampuan profesional terhadap lulusan. Oleh karena itu 

perumusan standar kompetensi profesional lulusan dilakukan 

secara periodik untuk menyeimbangkan dengan perubahan 

lingkungan tersebut. 
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3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen 

5. Kepala Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

6. Pimpinan organisasi profesi. 

4. Definisi Istilah 1. Profesional merupakan suatu suatu sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan seseorang dalam menguasai ilmu sesuai dengan 

bidangnya, atau orang yang mempunyai profesi dan hidup dari 

pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, 

berperilaku jujur, obyektif, saling mengisi, saling mendukung, saling 

berbagai pengalaman atas dasar itikad baik dan positive thinking. 
2. Pemangku Kepentingan adalah para pimpinan universitas dan 

jajaran di bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang 

terkait dengan Mekanisme Koordinasi Standar Team Teaching. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal 4 (empat) 

tahun sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi 

profesi terkait untuk melaksanakan lokakarya tentang 

penyesuaian Mekanisme Koordinasi Standar Team Teaching yang 

diharapkan. 

2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/ 

Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka 

menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di 

tingkat Universitas. 

3. Agar pengembangan Mekanisme Koordinasi Standar Team Teaching 

lebih bersinergi dengan kebutuhan stakeholder maka pimpinan 

Jurusan/Program Studi mengundang dosen dan narasumber baik 

dari kalangan birokrasi maupun dari profesi guna 

menyelaraskan pengembangan Mekanisme Koordinasi Standar 

Team Teaching. 

4. Pimpinan jurusan/program studi mengikuti lokakarya/pertemuan 

ilmiah yang diselenggarakan oleh forum asosiasi profesi untuk 

menyamakan persepsi standar Mekanisme Koordinasi Standar 

Team Teaching minimal 2 (dua) tahun sekali. 
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6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk melakukan 

kerjasama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan 

maupun profesi untuk melakukan pengembangan baik teoretis 

maupun praktis terhadap Mekanisme Koordinasi Standar Team 

Teaching. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi 

yang kontinu dengan stakeholder guna merumuskan Mekanisme 

Koordinasi Standar Team Teaching yang diharapkan.  

3. Membuat  blueprint  pengembangan Mekanisme Koordinasi 

Standar Team Teaching untuk jangka panjang dan mempersiapkan 

tenaga dosen yang profesional dalam aspek profesional untuk 

membina mahasiswa. 

7. Indikator 1. Setiap 2 (dua) tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi 

minimal tersusun 1 dokumen pengembangan Mekanisme 

Koordinasi Standar Team Teaching yang terupdate dan telah 

disesuaikan dengan perubahan lingkungan sebagai hasil 

lokakarya/pertemuan ilmiah forum asosiasi profesi.  

2. Setiap 4 (empat) tahun tersusun minimal 1 (satu) dokumen 

pengembangan Mekanisme Koordinasi Standar Team Teaching 

yang dihasilkan dari lokakarya terpadu universitas dengan 

seluruh stakeholder. 

8. Dokumen Terkait 1. Standar Pengembangan Mekanisme Koordinasi Standar Team 

Teaching. 

2. Perjanjian Kerja sama Pengembangan Mekanisme Koordinasi 

Standar Team Teaching antara pihak Universitas/Fakultas/ 

Jurusan/Program Studi dengan instansi/organisasi terkait. 

3. Pedoman cara mengajar yang efektif. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan tinggi pada setiap satuan 

Pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar 

pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang 

berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan perguruan tinggi, 

transparan, akuntabel, dan bermutu. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 2 

2. Biro Umum dan Keuangan 

3. Direktur dan Wakil Direktur 2 

4. Dekan serta Wakil Dekan 2 

5. Bagian Tata Usaha serta Kepala Subbagian Umum dan 

Keuangan. 

4. Definisi Istilah 1. Standar biaya studi merupakan kriteria minimal tentang 

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional 

yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian belajar lulusan. 
2. Biaya investasi Pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya 

Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Pendidikan 

tinggi.  
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5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Standar biaya studi merupakan kriteria minimal tentang 

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional 

yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian  pembelajaran 

lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi 

lulusan. 

2. Biaya operasional Pendidikan tinggi merupakan bagian dari 

biaya Pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya 

operasional tidak langsung. 

3. Biaya operasional Pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa 

per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional 

Pendidikan tinggi. 

4. Standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi bagi 

perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri 

dengan mempertimbangkan: Jenis program studi, Tingkat 

akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks 

kemahalan wilayah. 

5. Standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi menjadi 

dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi 

tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh 

mahasiswa. 

6. Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 

melakukan analisis biaya operasional Pendidikan tinggi yang 

bersangkutan; melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar 

satuan biaya Pendidikan tingi pada setiap akhir tahun anggaran. 

7. Badan penyelenggara perguruan tinggi wajib mengupayakan 

pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya 

Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 

8. Komponen biaya lain di luar biaya Pendidikan, antara lain: 

hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari 

alumni dan filantropis; dan/ atau kerja sama dengan 

kelembagaan pemerintah dan swasta. 

9. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel 

dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan. 

6. Indikator 1. Pagu DIPA definitif sudah diketahui pada awal tahun anggaran 

berjalan. 

2. Penyerapan DIPA 95%. 
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7. Dokumen Terkait 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula 

kaitannya dengan standar lain di Universitas Siliwangi. 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur yang terkait. 

8.  Referensi 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan. 

3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PT. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 

tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 
 



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S9.St9.1/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember 2017 

STANDAR PELIBATAN 

PEMANGKU KEPENTINGAN  

DALAM PENYUSUNAN 

STANDAR KEWIRAUSAHAAN 

Revisi       : - 

 

  

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 

108 

 
 

STANDAR 9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDAR 

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN  

DALAM PENYUSUNAN STANDAR KEWIRAUSAHAAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S9.St9.1/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember 2017 

STANDAR PELIBATAN 

PEMANGKU KEPENTINGAN  

DALAM PENYUSUNAN 

STANDAR KEWIRAUSAHAAN 

Revisi       : - 

 

  

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 

109 

1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

(4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi dapat terukur salah satunya pada kemampuan 

kewirausahaannya. Profesional merupakan suatu kemampuan 

seseorang dalam proses transfer ilmu kepada orang lain secara 

sistematis dan terukur. Kemampuan kewirausahaan seyogyanya 

bersinergi dengan kebutuhan stakeholder di lapangan. Oleh karena 

dalam perumusan penentuan standar kewirausahaan harus 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak 

Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh stakeholder yang 

terkait. 

Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan 

oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran 

pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap 

pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan 

kemampuan kewirausahaan. Oleh karena itu perumusan standar 

kewirausahaan dilakukan secara periodik untuk menyeimbangkan 

dengan perubahan lingkungan tersebut.  

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor serta Wakil Rektor 1  

2. Dekan serta Wakil Dekan 1  

3. Ketua Jurusan/Program Studi 

4. Para Dosen 

5. Kepala Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

6. Pimpinan organisasi profesi. 
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4. Definisi Istilah 1. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu 

yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat 

dalam memberikan nilai lebih. 

2. Pemangku Kepentingan adalah para pimpinan universitas dan 

jajaran di bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang 

terkait dengan kewirausahaan. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal 4 (empat) 

tahun sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi 

profesi terkait untuk melaksanakan lokakarya tentang 

penyesuaian kewirausahaan yang diharapkan. 

2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/ 

Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka 

menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di 

tingkat Universitas 

3. Agar pengembangan kewirausahaan lebih bersinergi dengan 

kebutuhan stakeholder maka pimpinan Jurusan/Program Studi 

mengundang dosen dan narasumber baik dari kalangan birokrasi 

maupun dari profesi guna menyelaraskan pengembangan 

kewirausahaan.  

4. Pimpinan jurusan/program studi mengikuti lokakarya/pertemuan 

ilmiah yang diselenggarakan oleh forum asosiasi profesi untuk 

menyamakan persepsi standar kewiraushaan minimal 2 (dua) 

tahun sekali 

6. Strategi 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk melakukan kerja 

sama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan maupun 

profesi untuk melakukan pengembangan baik teoretis maupun 

praktis terhadap kemampuan kewirausahaan. 

2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong 

setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi 

yang kontinu dengan stakeholder guna merumuskan 

kemampuan kewirausahaan.  

3. Membuat  blueprint  pengembangan kewirausahaan untuk 

jangka panjang dan mempersiapkan tenaga dosen yang 

profesional dalam aspek profesional untuk membina mahasiswa. 

7. Indikator 1. Setiap 2 (dua) tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi 

minimal tersusun 1 dokumen pengembangan kewirausahaan 

yang terupdate dan telah disesuaikan dengan perubahan 

lingkungan sebagai hasil lokakarya/pertemuan ilmiah forum 

asosiasi profesi.  

2. Setiap 4 (empat) tahun tersusun minimal 1 (satu) dokumen 

pengembangan kewirausahaan yang dihasilkan dari lokakarya 
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terpadu universitas dengan seluruh stakeholder 

8. Dokumen Terkait 1.  Standar Pengembangan kewirausahaan. 

2. Perjanjian Kerja sama Pengembangan kewirausahaan antara 

pihak Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan 

instansi/organisasi terkait. 

3.  Pedoman cara mengajar yang efektif. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional 

2. Rasional Standar 

Keluaran Penelitian  

Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan 

pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat 

dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara 

individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, 

ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen 

maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar 

penilaian penelitian.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2-PMP 

4) Kapus Penelitian LP2-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai peneliti  

6) Tim Pakar Penelitian 

7) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan uang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 

benaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

mutu hasil penelitian. 

3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik.  

4. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. 

5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan 

di perguruan tinggi. 

6. Hasil penelitian yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dana 

atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional 

wajib disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau 

cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil 

penelitian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

A. Isi standar luaran penelitian Internal Universitas 

Siliwangi meliputi:  

1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) 

Luaran wajib dari Penelitian Dosen Pemula ini adalah 

publikasi dalam jurnal ilmiah nasional non-akreditasi 

atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Luaran 

tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala 

lokal;, regional maupun nasional.  

b. Pengayaan bahan ajar. 

2. Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap) 

Luaran Penelitian Pengembangan Kapasitas terdiri dari 
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laporan penelitian dan luaran wajib. Luaran wajib adalah 

satu artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional 

ber-ISSN tidak terakreditasi yang diterbitkan di dalam 

atau luar penerbitan Universitas Siliwangi. Bukti submit 

hasil penelitian dilaporkan pada awal tahun berikutnya 

dan bukti fisik accepted paper dilaporkan pada akhir 

tahun berikutnya.  

3. Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom) 

Luaran Penelitian Peningkatan Kompetensi terdiri dari 

laporan penelitian dan luaran wajib. Luaran wajib adalah 

salah satu publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional 

ber-ISSN yang diterbitkan di luar Universitas Siliwangi 

atau jurnal nasional terkareditasi atau jurnal internasional. 

Bukti submit hasil penelitian dilaporkan pada awal tahun 

berikutnya dan bukti fisik accepted paper dilaporkan 

pada akhir tahun berikutnya. 

4. Penelitian Unggulan Unsil (PUU) 

Luaran Penelitian Unggulan berupa laporan 

komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian dan 

luaran wajib. Luaran wajib adalah satu artikel ilmiah 

yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional. Bukti submit publikasi dilaporkan 

pada awal pengusulan tahun kedua dan bukti fisik 

accepted paper dari hasil penelitian tahun kesatu 

dialporkan pada akhir pelaksanaan tahun kedua.  

5. Penelitian Berorientasi Jurnal Internasional (PBJI)  

Luaran Penelitian Berorientasi Jurnal Internasional 

berupa laporan komprehensif laporan penelitian dan 

lauaran wajib. Luaran wajib adalah satu publikasi artikel 

ilmiah pada jurnal internasional terindeks scopus. Bukti 

submit accepted paper dari hasil penelitian tahun kesatu 

dilaporkan pada akhir pelaksanaan penelitian tahun 

kedua.  

6. Penelitian Mandiri Dosen  

Luaran Penelitian Mandiri Dosen berupa satu artikel 

ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional ber-ISSN 

tidak terakreditasi yang diterbitkan di dalam atau luar 

penerbitan Universitas Siliwangi. 

B. Isi standar luaran penelitian kompetitif nasional 
1. Skema Penelitian Dasar 

Luaran dari penelitian dasar per tahun dapat berupa:  

a. Minimal satu artikel di jurnal internasional yang 

terindeks pada databased bereputasi; atau 
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b. Minimal satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau  

c. Minimal satu artikel prosiding yang terindeks pada 

databased bereputasi; atau  

d. Minimal tiga book chapter yang terindeks pada 

databased bereputasi atau ber-ISBN. 

2. Skema Penelitian Terapan 

Luaran dari penelitian terapan berupa:  

a. Minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa 

metode, blue print, purwarupa, system, kebijakan, 

model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh 

KI di tahun pertama; dan  

b. Dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, 

kebijakan atau pertunjukkan karya seni pada tahun 

kedua dan selanjutnya.  

3. Skema Penelitian Pengembangan 

Luaran wajib penelitian pengembangan sebagai berikut:  

a. Tahun kesatu:  

1. Purwaruma laik industri dari ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya yang ber KI.  

2. Dokumen feasibility study.  

b. Tahun kedua hasil uji laik industri. 

c. Tahun ketiga business plan. 

4. Skema Penelitian Dosen Pemula 

Luaran wajib PDP berupa publikasi satu artikel ilmiah 

dalam jurnal nasional ber-ISSN atau prosiding seminar 

internasional atau 1 produk iptek-sosbud yang dapat 

berupa metode, blue print, purwarupa, system, kebijakan, 

model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI. 

5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi 

(PKPT) 

Luaran wajib PKPT penelitian dasar per tahun berupa:  

a. Satu artikel jurnal internasional yang berindeks pada 

databased bereputasi; atau 

b. Satu buku hasil penelitian ber-ISBN; atau 

c. Tiga artikel prosiding yang terindeks pada databased 

bereputasi; atau 

d. Tiga book chapter yang terindeks pada databased 

bereputasi atau ber-ISBN. 

Luaran wajib PTKP penelitian terapan pertahun berupa:  

a. Minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa 

metode, blue print, purwarupa, system, kebijakan, 

model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh 

KI di tahun pertama; dan  
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b. Dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, 

kebijakan atau pertunjukkan karya seni pada tahun 

kedua. 

6. Skema Penelitian Pascasarjana 

a. Penelitian Tesis Magister (PTM) 

Luaran wajib PTM adalah satu artikel yang dimuat 

dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk 

setiap mahasiswa, atau artikel pada prosiding seminar 

internasional terindeks bereputasi untuk setiap 

mahasiswa, atau satu produk iptek-sosbud yang dapat 

berupa metode, blue print, purwarupa, system, 

kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang 

dilindungi oleh KI untuk setiap mahasiswa.  

b. Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 

Luaran wajib PDD adalah publikasi satu artikel 

ilmiah per tahun sebagai penulis pertama mahasiswa 

yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai 

corresponding author dalam jurnal internasional 

bereputasi atau satu produk iptek-sosbud yang dapat 

berupa metode, blue print, purwarupa, system, 

kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang 

dilindungi oleh KI pertahun. 

c. Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor 

Sarjana Unggul (PMDSU)  

Luaran wajib PMDSU pertahun berupa publikasi satu 

artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi 

sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing 

dan ketua peneliti sebagai corresponding author atau 

satu produk yang dapat berupa metode, blue print, 

purwarupa, system, kebijakan, model, atau teknologi 

tepat guna yang dilindungi oleh KI. 

d. Penelitian Pasca Doktor (PPD) 

Luaran wajib PPD adalah publikasi minimal satu 

artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi 

dan satu artikel pada prosiding seminar internasional 

bereputasi pertahun, atau dua artikel ilmiah dalam 

jurnal internasional bereputasi pertahun, atau satu 

produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue 

print, purwarupa, sistem kebijakan, model, atau 

teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI 

pertahun.  

C. Isi Standar Luaran Penelitian Desentralisasi 

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 
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(PDUPT) 

Luaran wajib PDUPT pertahun dapat berupa:  

a. Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks 

pada databased bereputasi; atau 

b. Satu buku hasil penelitian ber-ISBN; atau 

c. Tiga artikel prosiding yang terindeks pada databased 

bereputasi; atau  

d. Tiga book chapter yang terindeks pada databased 

bereputasi atau ber-ISBN. 

2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 

(PPTUPT) 

Luaran wajib PTUPT berupa: 

a. Satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, 

blue print, purwarupa, system, kebijakan, model, atau 

teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KIdi tahun 

pertama, dan  

b. Dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, 

kebijakan atau pertunjukkan karya seni pada tahun 

kedua dan selanjutnya. 

3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan 

Tinggi (PPUPT) 

Luaran wajib PPUPT sebagai berikut:  

a. Tahun kesatu:  

1. Purwarupa laik industri dari pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya yang ber-KI. 

2. Dokumen feasibility study. 

b. Tahun kedua hasil uji; dan  

c. Tahun ketiga business plan. 

D. Isi Standar Luaran Penelitian Penugasan 

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi 

(KRU-PT). 

Luaran wajib KRU-PT sebagai berikut:  

a. Tahun kesatu: 

1. Purwarupa laik industri dari pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya yang ber-KI. 

2. Dokumen feasibility study. 

b. Tahun kedua hasil uji; dan  

c. Tahun ketiga business plan. 

2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS) 

Luaran KKS berupa naskah akademik yang dapat berupa 

policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model 

kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai 

dengan bidang penugasan. 
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6. Strategi Strategi pelaksanaan standar luaran penelitian adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi 

penelitian melalui pelatihan 

2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis 

artikel penelitian melalui pelatihan. 

3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan di 

dalam jurnal baik jurnal nasional yang terakreditasi maupun 

yang belum terakreditasi 

4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil 

penelitian 

5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah 

mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan 

kepada pusat penelitian.  

7. Indikator 1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan 

masyarakat dan policy maker institusi terkait.  

2. Dosen peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang metode penelitian minimal 50%. 

3. Dosen peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%. 

4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen yang aktif. 

5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal minimal 30 judul 

pertahun.  

8. Dokumen Terkait  Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:  

1. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian  

2. Laporan hasil penelitian dosen  

3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/jurnal penelitian 

4. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Universitas Siliwangi. 

11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasional Standar 

Ruang Kuliah   

Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan 

pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat 

dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara 

individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, 

ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen 

maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar 

penilaian penelitian.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2-PMP 

4) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai peneliti  

6) Tim Pakar Penelitian 

7) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan uang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 

benaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

mutu hasil penelitian. 

3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode 

ilmuah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik.  

4. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. 

5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan 

di perguruan tinggi. 

6. Hasil penelitian yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dana 

tau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional 

wajib disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan, dana tau 

cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil 

penelitian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar Kemanfaatan Hasil Penelitian sebagai berikut:  

1. Mengarahkan dan membina kemampuan meneliti bagi dosen 

dan mahasiswa. 

2. Melatih publikasi penelitian bagi dosen/peneliti dan 

mahasiswa dalam jurnal ilmiah tidak 

terakreditasi/terakreditasi, publikasi ilmiah internasional, HKI, 

paten dan teknologi tepat guna. 
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6. Strategi Strategi pelaksanaan standar luaran penelitian adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi 

penelitian melalui pelatihan. 

2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel 

penelitian melalui pelatihan. 

3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan di dalam 

jurnal baik jurnal nasional yang terakreditasi maupun yang 

belum terakreditasi. 

4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil 

penelitian. 

5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah 

mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan 

kepada pusat penelitian.  

7. Indikator 1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan 

masyarakat dan policy maker institusi terkait.  

2. Dosen peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang metode penelitian minimal 50%. 

3. Dosen peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%. 

4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen yang aktif. 

5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal minimal 30 judul 

pertahun.  

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:  

1. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian  

2. Laporan hasil penelitian dosen  

3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/jurnal penelitian 

4. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen.  

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
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Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Universitas Siliwangi. 

11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian 

yang mendukung program Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya penelitian dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. Hal tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

penelitian, disamping melaksanakan Pendidikan; Pasal 12 

yang menyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki 

tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ 

atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya; Pasal 45 yang menyatakan bahwa 

penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa dilakukan oleh Civitas Akademika sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta dilaksanakan 

berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.  

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa 

sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar kedalaman 
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dan keluasan materi penelitian. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Penelitian LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai peneliti 

6. Tim Pakar Penelitian 

7. Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Standar kedalaman dan keluasan materi penelitian adalah 

kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 

penelitian. 

3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi 

penelitian dasar maupun penelitian terapan. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian serta 

roadmap materi penelitian. 

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi 

materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 

3. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, 

atau postulat baru di bidang Pendidikan dan Non-

pendidikan. 

4. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri di bidang 

Pendidikan dan Non-pendidikan. 

5. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup 

materi kajian untuk kepentingan nasional dan memenuhi 

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

6. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus 

relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata 

kuliah yang diampu. 

7. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan diarahkan 

untuk tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas 

Siliwangi. 

8. Penelitian diarahkan untuk tujuan: 
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a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

menunjang pengembangan Pendidikan dan 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

b. Pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan 

inovatif pengembangan budaya akademik; 

c. Pengembangan keunggulan Universitas Siliwangi 

secara spesifik berdasarkan keunggulan komparatif 

dan kompetitif; 

d. Peningkatan luaran penelitian yang bermutu dan 

bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta 

kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 

e. Peningkatan penyebarluasan hasil penelitian; dan 

f. Peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual atau 

HaKI di tingkat nasional dan internasional. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi 

penelitian untuk bagian Standar Kedalaman dan Keluasan 

Materi Penelitian kepada seluruh civitas akademika. 

2. Pengiriman/ mengundang dosen/ peneliti untuk mengikuti 

workshop/ seminar penyusunan proposal penelitian. 

3. Membekali semua Dosen/Peneliti dengan Buku Panduan 

Penelitian. 

7. Indikator 1. 100% Dosen/Peneliti terlibat aktif melakukan penelitian. 

2. Seluruh dosen peneliti mengajukan usulan penelitian dan 

laporan hasil penelitian Internal sesuai skim penelitian 

yang ditawarkan. 

3. 100 % skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa telah 

memenuhi peraturan yang berlaku. 

4. 100 % penilitian dosen memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. 

5. Tersusun kalender kegiatan penelitian Internal. 

6. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mencapai jenjang 

yang lebih tinggi selalu meningkat 5% setiap tahun. 

7. Jumlah hak kekayaan intelektual atau HaKI di tingkat 

nasional dan internasional selalu meningkat 5% setiap 

tahun. 

8. Jumlah jenis luaran indikator kinerja penelitian (keynote/ 

invited speaker dalam temu ilmiah, pembicara kunci/ tamu 

(visiting lecturer), teknologi tepat guna, model/ purwarupa/ 

desain/ karya seni/ rekayasa sosial) selalu meningkat 5% 

setiap tahun. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti. 

3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 
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Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

4. SOP Kegiatan Penelitian Penjamin Mutu Penelitian dan 

SDM. 

5. SOP Desk Evaluasi Proposal Penelitian. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

6. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi Tahun 2017-2020. 

7. Roadmap Penelitian Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian 

yang mendukung program Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya penelitian dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. Hal tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

penelitian, disamping melaksanakan Pendidikan; Pasal 12 

yang menyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki 

tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ 

atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya; Pasal 45 yang menyatakan bahwa 

penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa dilakukan oleh Civitas Akademika sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta dilaksanakan 

berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.  

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa 

sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar roadmap 

materi penelitian. 
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3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Penelitian LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai peneliti 

6. Tim Pakar Penelitian 

7. Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Standar roadmap materi penelitian adalah kriteria 

minimal tentang roadmap materi penelitian. 

3. Roadmap (peta rencana) materi penelitian merupakan 

suatu instrumen yang akan digunakan dalam 

perencanaan, koordinasi, supervisi dan evaluasi di 

masing-masing bidang penelitian. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian serta 

roadmap materi penelitian. 

2. Roadmap materi penelitian meliputi materi pada 

penelitian dasar dan penelitian terapan. 

3. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, 

atau postulat baru di bidang Pendidikan dan Non-

pendidikan. 

4. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri di bidang 

Pendidikan dan Non-pendidikan. 

5. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup 

materi kajian untuk kepentingan nasional dan memenuhi 

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

6. Roadmap materi penelitian dasar dan penelitian terapan 

harus jelas, relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni, 

dikembangkan dan mata kuliah yang diampu. 

7. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan diarahkan 

untuk tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas 

Siliwangi. 

8. Roadmap dari masing-masing bidang kajian penelitian 

digambarkan dalam bentuk tulang ikan (fishbone) dengan 

didukung laboratorium, pusat penelitian dan sumber daya 

manusia. 
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9. Penelitian diarahkan untuk tujuan: 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

menunjang pengembangan Pendidikan dan 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

b. Pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan 

inovatif pengembangan budaya akademik; 

c. Pengembangan keunggulan Universitas Siliwangi 

secara spesifik berdasarkan keunggulan komparatif 

dan kompetitif; 

d. Peningkatan luaran penelitian yang bermutu dan 

bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta 

kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 

e. Peningkatan penyebarluasan hasil penelitian; dan 

f. Peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual atau 

HaKI di tingkat nasional dan internasional. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar isi 

penelitian untuk bagian Standar Kedalaman dan Keluasan 

Materi Penelitian kepada seluruh civitas akademika. 

2. Pengiriman/ mengundang dosen/ peneliti untuk mengikuti 

workshop/ seminar penyusunan proposal penelitian. 

3. Membekali semua Dosen/Peneliti dengan Buku Panduan 

Penelitian. 

7. Indikator 1. Seluruh dosen peneliti mengajukan usulan penelitian dan 

laporan hasil penelitian Internal sesuai bidang kajian 

penelitian yang dikembangkan dan skim penelitian yang 

ditawarkan. 

2. Tersusun roadmap materi penelitian. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti.  

3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

4. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 
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Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

6. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi Tahun 2017-2020. 
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1. Visi dan Misi 

Univer-sitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Penelitian adalah terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan 

output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang 

dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan pengembangan teori dan ilmu 

pengetahuan sebagai upaya peningkatan kualitas kegiatan akademik. 

Lingkup penelitian ini saling terkait melibatkan semua pihak di 

lingkungan Universitas Siliwangi dan pihak luar yang menjadi mitra 

dalam proses penelitian yang dilakukan.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) LP2M-PMP 

5) Dosen 

6) Mahasiswa. 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : B.S3.St3.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 
STANDAR   

PERENCANAAN, PELAKSANAAN 

DAN PELAPORAN PENELITIAN 

Revisi       : - 

 

138 

4. Definisi Istilah a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Penelitian harus memiliki luaran dan relevansi dengan bidang 

yang telah ditetapkan dalam renstra penelitian Universitas 

Siliwangi. 

2) Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah ( 

jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding, HaKI/paten) 

serta  publikasi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 

3) Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan 

mahasiswa. 

4) Hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi/tugas akhir/tesis 

diwajibkan dipublikasikan dalam bentuk publikasi ilmiah. 

6. Strategi 1) Lembaga memberikan memotivasi kepada dosen dan mahasiswa 

untuk senantiasa melakukan penelitian. 

2) Mendorong untuk melakukan publikasi penelitian dalam bentuk 

artikel ilmiah yang berkualifikasi internasional maupun nasional. 

3) Mendorong dosen untuk memiliki konsep penelitian yang 

melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. 

7. Indikator 1) Penelitian memiliki luaran dan relevansi dengan bidang sesuai 

dalam renstra penelitian. 

2) Penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. 

3) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh 

dosen. 

4) Adanya pengelolaan publikasi skripsi/Tugas akhir/tesis mahasiswa 

berbasis OJS (Open Journal System) 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan: Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi 

(SIMPEMAUS). 
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9. Referensi 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 

8. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 

9. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

 

2. Rasionale Standar  Penelitian merupakan bentuk pengembangan teori dan ilmu 

pengetahuan sebagai upaya peningkatan kualitas kegiatan akademik. 

Lingkup penelitian secara terkait terkadang melibatkan pihak di 

lingkungan Universitas Siliwangi dan pihak luar yang menjadi mitra 

dalam proses penelitian yang dilakukan. Kebutuhan menjalin kerja 

sama dengan berbagai pihak semakin penting saat ini dan 

dimasa mendatang terutama karena semakin terbukanya arus 

informasi dan semakin meningkatnya hasrat saling membutuhkan di 

antara institusi, khususnya penelitian. Kerja sama dalam kegiatan 

penelitian Universitas Siliwangi dengan dunia usaha dan/atau pihak 

lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, 

penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya 

diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. 

Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau 

pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Siliwangi dan 

institusi mitra. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) Ketua LP2M-PMP 
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4. Definisi Istilah a. Kerja sama adalah Kerja sama adalah kesepakatan antara 

UNSIL dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama 

atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama. 

b. Mitra kerja sama adalah pihak baik yang berasal dari dalam 

negeri maupun luar negeri yang melakukan kesepakatan kerja 

sama dengan Universitas Siliwangi 

c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

d. Nota kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman 

untuk melakukan kerja sama dalam bidang tertentu.  

e. Perjanjian Kerja sama adalah bentuk kesepakatan yang 

mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang 

disetujui pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama 

dibidang yang disepakati bersama. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Penelitian harus memiliki luaran dan relevansi dengan bidang 

yang telah ditetapkan dalam renstra penelitian Universitas 

Siliwangi. 

2) Hasil kerja sama penelitian yang dilakukan antara pihak 

Universitas Siliwangi dengan minta hasilnya diabdikan bagi 

kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama.  

6. Strategi 1) Kerja sama penelitian dilakukan berdasarkan atas kesetaraan, 

kebersamaan, dan saling memberi manfaat serta azas 

akuntabilitas. 

2) Kerja sama untuk meningkatkan, mengembangkan serta 

mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerja sama dalam 

rangka menyelenggarakan kegiatan penelitian. 

3) Rencana kerja sama yang diinisiasi oleh dosen atau unit kerja 

dilingkungan Universitas Siliwangi harus dipayungi oleh 

naskah perjanjian kerja sama. 

4) Naskah perjanjian kerja sama yang masih dalam bentuk nota 

kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk naskah 

perjanjian pelaksanaan kerja sama. 

5) MoU disusun oleh pengusul dan mitra kerja serta disepakati 

kedua belah pihak. 
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7. Indikator 1) Kualitas dan kuantitas kerja sama penelitian meningkat. 

2) Peningkatan sarana prasarana pendukung. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar 

ini, diperlukan Manual Prosedur, dokumen kerja sama yang 

terkait dengan kerja sama penelitian. 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 

8. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi. 

9. Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama di 

Lingkungan Universitas Siliwangi. 
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STANDAR 4.1  
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 

2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan 

pendidikan.  
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu 

cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain 

tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan berkelanjutan. 

Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dinilai oleh fakultas 

maupun universitas.   

Agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk 

menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan 

misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian 

tertentu mulai dari proses sampai hasil penelitian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.   Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian 

penelitian dalam bentuk Standar Monitoring Penelitian. 
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3. Pihak Yang 

Bertanggung 

Jawab Untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Para Wakil Rektor 

3) Para Kepal Biro 

4) Ketua LP2M-PMP 

5) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

6) Dosen/Peneliti  

7) Tim Pakar Penelitian 

8) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan uang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 

benaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 

3. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan 

yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan 

dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan.  

4. Monitoring penelitian merupakan kegiatan pemantauan 

terhadap kegiatan penelitian agar pelaksanaannya sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

5. Pemeriksaan merupakan tindakan membandingkan antara 

keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. 

Dalam bahasa Inggris istilah pemeriksaan disebut audit. 

6. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik.  

7. Proses penelitian merupakan rangkaian tindakan apa saja yang 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Dalam proses 

penelitian dilaksanakan secara sistematis, objektif dan logis. 
 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara 

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:  

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti 

agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang 

bebas dari pengaruh subjektivitas;  

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang 

dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : B.S4.St4.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 08 Mei 2018 

STANDAR 

MONITORING PENELITIAN 

Revisi       : - 

 

147 

dipahami oleh peneliti; dan  

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip 

penilaian   dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses penelitian.  

3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 

4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam 

rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi 

harus berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Siliwangi. 

5. Monitoring internal dapat dilakukan oleh tim reviewer internal, 

untuk setiap judul penelitian wajib dilakukan  monitoring oleh 2 

orang reviewer yang bersertifikat atau sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Universitas Siliwangi.  

6. Tim reviewer internal ditetapkan oleh Rektor melalui ketua LP2M-

PMP 

7. Kegiatan Monitoring penelitian berpedoman pada borang penilaian 

monitoring yang ditetapkan oleh LP2M-PMP Universitas Siliwangi. 

8. Hasil monitoring yang dilakukan oleh tim wajib dilaporkan ke 

LP2M-PMP Universitas Siliwangi untuk kemudian disampaikan dan 

diunggah pada laman Simpemaus. 

9. LP2M-PMP wajib memberikan umpan balik hasil monitoring 

kepada dosen/peneliti untuk meningkatkan penjaminan mutu 

penelitian yang berkelanjutan. 

6. Strategi 

Pelaksanaan Isi 

Standar 

1) Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar penilaian 

penelitian untuk bagian Standar Monitoring Penelitian kepada 

seluruh civitas akademika. 

2) Pengiriman/mengundang dosen/peneliti untuk mengikuti 

workshop/seminar penyusunan proposal penelitian. 

3) Membekali semua Dosen/Peneliti dengan Buku Panduan Penelitian. 

7. Indikator 1) 100% Dosen/Peneliti terlibat aktif melakukan penelitian. 

2) 100 % skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa telah memenuhi 

peraturan yang berlaku. 

3) 100 % penilitian dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan.  

4) Monitoring Penilaian penelitian dilakukan oleh pihak internal dan 

ekternal. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan: 

1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2) Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti. 

3) Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

4) SOP kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian. 

5) Borang monitoring penilaian penelitian. 
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9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemristekdikti. 

8. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi. 

9. Rencana Strategis Penelitian Universitas Siliwangi. 
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STANDAR 4.2 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 

2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan 

pendidikan.  
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu 

cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang antara lain 

tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan berkelanjutan. 

Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dinilai oleh fakultas 

maupun universitas.   

Agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk 

menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan 

misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian 

tertentu mulai dari proses sampai hasil penelitian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.   Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian 

penelitian dalam bentuk Standar Evaluasi Penelitian. 
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3. Pihak Yang 

Bertanggung 

Jawab Untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Para Wakil Rektor 

3) Para Kepala Biro 

4) Ketua LP2M-PMP 

5) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

6) Dosen/Peneliti  

7) Tim Pakar Penelitian 

8) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan uang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 

benaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 

3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas penelitian dan hasilnya 

secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.  

4. Evaluasi penelitian merupakan upaya menggali informasi 

terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya 

dengan menggunakan pendekatan yang tepat 

5. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik.  

6. Proses penelitian merupakan rangkaian tindakan apa saja yang 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Dalam proses 

penelitian dilaksanakan secara sistematis, objektif dan logis. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara 

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:  

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi 

peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria 

yang bebas dari pengaruh subjektivitas;  

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang 

dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh peneliti; dan  

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip 
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penilaian   dan memperhatikan kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.  

3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian. 

4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam 

rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi harus berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas 

Siliwangi. 

5. Evaluasi internal dapat dilakukan oleh tim reviewer internal, 

untuk setiap judul penelitian wajib dilakukan  evaluasi oleh 2 

orang reviewer yang bersertifikat atau sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Universitas Siliwangi.  

6. Tim reviewer internal dipilih dan ditetapkan oleh Rektor 

melalui ketua LP2M-PMP  

7. Kegiatan Evaluasi penelitian berpedoman pada borang 

penilaian dan evaluasi yang ditetapkan oleh LP2M-PMP 

Universitas Siliwangi. 

8. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim wajib dilaporkan ke 

LP2M-PMP Universitas Siliwangi untuk kemudian 

disampaikan dan diunggah pada laman Simpemaus. 

9. LP2M-PMP wajib memberikan umpan balik hasil evaluasi 

kepada dosen/peneliti untuk meningkatkan penjaminan mutu 

penelitian yang berkelanjutan. 

 

6. Strategi 

Pelaksanaan Isi 

Standar 

1) Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar 

penilaian penelitian untuk bagian Standar Evaluasi Penelitian 

kepada seluruh civitas akademika. 

2) Pengiriman/mengundang dosen/peneliti untuk mengikuti 

workshop/seminar penyusunan proposal penelitian. 

3) Membekali semua Dosen/Peneliti dengan Buku Panduan 

Penelitian 

7. Indikator 1) 100% Dosen/Peneliti terlibat aktif melakukan penelitian. 

2) 100 % skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa telah memenuhi 

peraturan yang berlaku. 

3) 100 % penilitian dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

4) Evaluasi penelitian dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. 

8. Dokumen 

Terkait 

Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar 

ini, diperlukan: 

1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2) Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Kemristekdikti.  

3) Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi. 
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4) SOP kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian. 

5) Borang evaluasi penilaian penelitian. 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemristekdikti. 

8. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi. 

9. Rencana Strategis Penelitian Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian 

yang mendukung program Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya penelitian dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. Hal tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

penelitian, disamping melaksanakan Pendidikan; Pasal 12 

yang menyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki 

tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ 

atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya; Pasal 45 yang menyatakan bahwa 

penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa dilakukan oleh Civitas Akademika sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta dilaksanakan 

berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.  

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa 

sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar kualifikasi 

peneliti. 
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3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Penelitian LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai peneliti 

6. Tim Pakar Penelitian 

7. Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Standar kualifikasi peneliti merupakan kriteria minimal 

kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian. 

3. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kedalaman dan 

keluasan materi penelitian. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Setiap dosen wajib menjadi peneliti dan minimal memiliki 

1 judul setiap tahun. 

2. Standar kualifikasi peneliti merupakan kriteria minimal 

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 

a. Kualifikasi akademik 

b. Hasil penelitian. 

4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan 

melaksanakan penelitian. 

5. Setiap peneliti memiliki kualifikasi Pendidikan dan jabatan 

sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 

6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian 

memiliki kualifikasi Pendidikan dan jabatan sesuai 

ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian. 

7. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan 

mahasiswa (mahasiswa bukan sebagai anggota peneliti). 

8. Jumlah anggota pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku 

di setiap skim penelitian. 

9. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang 

dikembangkannya. 

10. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, 

khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau 

rekam jejak atau roadmap yang jelas dan relevan dengan 

bidang ilmu yang dikembangkannya. 
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6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar 

Kualifikasi Peneliti kepada seluruh civitas akademika. 

2. Pengiriman/ mengundang dosen/ peneliti untuk mengikuti 

workshop/ seminar penyusunan proposal dan metodologi 

penelitian. 

3. Membekali semua Dosen/Peneliti dengan Buku Panduan 

Penelitian. 

7. Indikator 1. Persentase jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang 

Pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% 

membuat usulan/proposal penelitian. 

2. Persentase jumlah dosen di Universitas Siliwangi yang 

melakukan penelitian dibandingkan dengan jumlah dosen 

aktif lebih besar atau sama dengan 75%. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti.  

3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

4. SOP Kegiatan Penelitian Penjamin Mutu Penelitian dan 

SDM. 

5. SOP Desk Evaluasi Proposal Penelitian.  

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

6. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi Tahun 2017-2020. 

7. Roadmap Penelitian Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian 

yang mendukung program Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya penelitian dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. Hal tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

penelitian, disamping melaksanakan Pendidikan; Pasal 12 

yang menyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki 

tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ 

atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya; Pasal 45 yang menyatakan bahwa 

penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa dilakukan oleh Civitas Akademika sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta dilaksanakan 

berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.  

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa 

sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar fasilitas dan 
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kelengkapan peralatan penelitian. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Penelitian LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai peneliti 

6. Tim Pakar Penelitian 

7. Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Standar fasilitas dan kelengkapan peralatan penelitian 

merupakan kriteria minimal fasilitas dan kelengkapan 

peralatan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan 

isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Fasilitas dan kelengkapan peralatan penelitian merupakan 

fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 

a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan 

bidang ilmu program studi; 

b. Proses pembelajaran; dan 

c. Kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

2. Fasilitas dan kelengkapan peralatan penelitian harus 

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan. 

3. Segala sesuatu yang menyangkut risiko 

pertanggungjawaban fasilitas dan kelengkapan peralatan 

penelitian menjadi tanggung jawab peneliti. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar 

fasilitas dan kelengkapan peralatan penelitian kepada 

seluruh civitas akademika. 

2. Universitas Siliwangi menyediakan sarana dan prasarana 

untuk menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, 

bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan 

kebutuhan dosen dan mahasiswa. 

3. Universitas Siliwangi mendorong dan memfasilitasi dosen 

untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian dengan universitas atau Lembaga lain, 

baik di lingkup nasional maupun internasional. 
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7. Indikator 1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana dan prasarana 

atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan Universitas 

Siliwangi untuk menunjang kegiatan penelitian. 

2. Seluruh dosen peneliti dapat mempertanggungjawabkan 

fasilitas dan kelengkapan peralatan penelitian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti.  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

3. SOP Kegiatan Penelitian Penjamin Mutu Penelitian dan 

SDM. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

6. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi Tahun 2017-2020. 

7. Roadmap Penelitian Universitas Siliwangi. 
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STANDAR 7.1 

 

 

 

 

 

 

STANDAR  

SELEKSI PENERIMAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 
1. Visi dan Misi 

Univer-sitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 
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penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Penelitian merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Penelitian 

bertujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan sebagai upaya 

peningkatan kualitas kegiatan akademik. Pentingnya peran penelitian di 

perguruan tinggi mendorong Univeritas Siliwangi melalui LP2M-PMP 

kepada peneliti untuk mewajibkan penelitian dengan mengacu pada 

skema penelitian berdasarkan rencana strategis penelitian Universitas 

Siliwangi. Penelitian yang dilakukan harus melalui tahapan seleksi 

penerimaan oleh tim penilai LP2M-PMP. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) LP2M-PMP. 

4. Definisi Istilah a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa 

Universitas Siliwangi yang mendapatkan tugas dari LP2M-PMP 

selaku pemangku kepentingan untuk melaksanakan penelitian 

sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah ditetapkan. 

c. Tahapan seleksi merupakan tahapan verifikasi dan penilaian yang 

dilakukan oleh tim penilai yang berfokus pada penilaian teknis dan 

administrasi proposal penelitian. 

d. Tim penilai/reviewer adalah dosen/ peneliti yang karena 

kepakarannya diminta oleh LP2M-PMP untuk melaksanakan 

seleksi proposal, memonitoring dan mengevaluasi sesuai dengan 
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kompetensi bidang ilmunya. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Penelitian harus memiliki luaran dan relevansi dengan bidang 

ilmu yang telah ditetapkan dalam rencana strategis penelitian 

Universitas Siliwangi. 

2) Proses penelitian diawali dengan tahapan seleksi penerimaan oleh 

tim penilai. 

6. Strategi 1) Lembaga memberikan memotivasi kepada dosen untuk senantiasa 

melakukan penelitian. 

2) Merencanakan jadwal penerimaan proposal penelitian, 

penyusunan indikator penilaian, dan penyusunan panduan 

penelitian, serta tim penilai/reviewer. 

3) Seleksi penerimaan proposal penelitian dilakukan oleh tim 

penilai/reviewer yang telah ditunjuk oleh pihak LP2M-PMP. 

4) Hasil penilaian penerimaan proposal diumumkan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

7. Indikator 1) Penerimaan proposal penelitian berdasarkan skema penelitian yang 

berlaku di lingkungan Universitas Siliwangi 

2) Penerimaan proposal penelitian berdasarkan jadwal yang telah 

ditetapkan. 

3) Penilai/reviewer melakukan penilaian berdasarkan bidang ilmu 

yang sesuai. 

4) Penilaian proposal berdasarkan peraturan penilaian. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan: Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi 

(SIMPEMAUS). 

9. Referensi 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : B.S7.St7.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

STANDAR SELEKSI 

PENERIMAAN PENELITIAN 

Revisi       : - 

 

165 

8. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 

9. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi. 
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STANDAR  

INSTRUMEN ANALISIS PELAPORAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : B.S7.St7.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

STANDAR  

INSTRUMEN ANALISIS 

PELAPORAN PENELITIAN 

Revisi       : - 

 

167 

1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Penelitian merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang 

bertujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan sebagai upaya 

peningkatan kualitas kegiatan akademik. Dalam pelaksanaan 

penelitiannya, peneliti diharuskan membuat laporan penelitian. 

Proses analisis laporan penelitian diperlukan instrumen yang 

menjadi standar dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh 

para peneliti di Universitas Siliwangi. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Ketua LP2M-PMP 

3) Kepala Pusat Penelitian LP2M-PMP 

4) Pusat Penjaminan Mutu LP2M-PMP. 

4. Definisi Istilah a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

b. Pelaporan penelitian merupakan tahap akhir proses penelitian 

yang diwujudkan dalam bentuk pelaporan hasil penelitian dan 

publikasi ilmiah hasil penelitian. 

c. Instrumen pelaporan penelitian terdiri dari proposal penelitian, 
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laporan kemajuan hasil penelitian, laporan akhir penelitian, log 

book kegiatan penelitian, laporan penggunaan anggaran 

penelitian, naskah artikel publikasi karya ilmiah. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Peneliti melaporkan kemajuan hasil penelitian kepada LP2M-

PMP. 

2) Peneliti melaporkan hasil akhir penelitian kepada LP2M-PMP. 

3) Peneliti melaporkan logbook harian penelitian kepada LP2M-

PMP. 

4) Peneliti melaporkan penggunaan anggaran penelitian kepada 

LP2M-PMP. 

5) Peneliti melaporkan naskah publikasi penelitian kepada 

LP2M-PMP. 

6. Strategi 1) Lembaga memberikan memotivasi kepada dosen untuk 

senantiasa melakukan penelitian. 

2) Lembaga melakukan sosialisasi standar instrumen analisis 

penelitian kepada peneliti. 

3) Membekali peneliti tentang penyusunan instrumen laporan 

kegiatan penelitian. 

7. Indikator 1) Peningkatan kualitas laporan penelitian.  

2) Adanya dokumen rencana strategis penelitian. 

3) Tersusun jadwal/kalender penelitian. 

4) Tersusun pedoman/panduan penelitian. 

8. Dokumen Terkait 1) Rencana induk penelitian. 

2) Dokumen pedoman penelitian. 

3) Kalender jadwal penelitian. 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 

8. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan Penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan Penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale 

Standar  

Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan 

pendidikan.  

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, 

dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Hasil 

penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa yang antara lain tercermin dalam Sustainable 

Development Goals (SDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) melalui pembangunan berkelanjutan. Untuk itu kinerja dan 

prestasi penelitian perlu dinilai oleh fakultas maupun universitas.   

Agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk 

menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan 

visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria 

untuk publikasi hasil penelitian. Untuk itulah maka ditetapkan 
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standar pengelolaan penelitian dalam bentuk Standar Publikasi 

Hasil Penelitian. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung 

Jawab Untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Para Wakil Rektor 

3) Para Kepal Biro 

4) Ketua LP2M-PMP 

5) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

6) Dosen/Peneliti 

7) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan uang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 

benaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam 

bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 

penelitian.   

4. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian 

dan Penelitian, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi, serta wajib: 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program 

penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian 

perguruan tinggi;   

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu internal penelitian;   

c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;   

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian;   

e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;  

f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan kekayaan intelektual (KI);   

g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; 

dan 

h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 

5. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan 
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melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik.   

6. Publikasi adalah sebuah istilah teknis dalam konteks hukum 

dan utama dalam hukum hak cipta. Publikasi berarti tindakan 

penerbitan, dan juga mengacu pada setiap salinan. Suatu hak 

cipta diberikan bagi penulis atas karyanya, di mana hal itu 

merupakan hak eksklusif yang diberikan untuk 

mempublikasikan hasil karyanya. 

7. Mempublikasikan merupakan kegiatan membuat konten yang 

diperuntukkan bagi publik atau umum sehingga bisa 

dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kepentingan umum. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan 

melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik.   

2. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan yang 

berlaku dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan 

ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 

3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu 

dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau 

nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 

masyarakat. 

4. Publikasi Hasil Penelitian berupa :  

a. Diseminasikan pada Seminar Nasional maupun 

Internasional di dalam atau luar Universitas Siliwangi. 

b. Dimuat dalam prosiding Nasional maupun Internasional 

ber-ISBN. 

c. Jurnal nasional ber-ISSN tidak terakreditasi yang 

diterbitkan di dalam atau luar penerbitan Universitas 

Siliwangi. 

d. Jurnal Internasional ber-ISSN tidak terakreditasi yang 

diterbitkan di dalam atau luar penerbitan Universitas 

Siliwangi. 

e. Jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang 

dipakai sebagai acuan tim PAK DIKTI (terindeks 

Thompson Reuter, Scopus, Microsoft Academic Search, 

Proquest, dan DOAJ dan lain-lain). 

f. Jurnal internasional yang dipakai sebagai acuan tim PAK 

DIKTI (terindeks Thompson Reuter, Scopus, Microsoft 

Academic Search, Proquest, dan DOAJ dan lain-lain). 

5. Semua publikasi luaran hasil penelitian disesuaikan dengan 
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skema yang terdapat di Universitas Siliwangi. 

6. Strategi 

Pelaksanaan Isi 

Standar 

1) Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar 

pengelolaan Penelitian untuk bagian Standar Publikasi Hasil 

Penelitian kepada seluruh civitas akademika. 

2) Pengiriman/mengundang dosen/pelaksana pengabdian untuk 

mengikuti workshop/seminar penyusunan luaran hasil 

Penelitian. 

3) Membekali semua Dosen/Peneliti dengan Buku Panduan 

Penelitian. 

7. Indikator 1) 100% Dosen/Peneliti mempublikasikan luaran hasil Penelitian 

yang dilakukannya. 

2) 100 % hasil penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi standar 

yang telah ditetapkan.  

3) Publikasi luaran hasil Penelitian dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

8. Dokumen 

Terkait 

Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar 

ini, diperlukan: 

1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2) Pedoman Penulisan Penelitian dan Penelitian dari 

Kemenristekdikti. 

3) Pedoman Penulisan Penelitian dan Universitas Siliwangi. 

4) Borang publikasi hasil Penelitian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Kemenristekdikti. 

8. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi. 

9. Rencana Strategis Penelitian Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional 

2. Rasional Standar 

Mekanisme 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

Untuk mewujudkan misi Universitas Siliwangi yaitu 

penyelenggaraan penelitian yang mendukung program 

pendidikan, maka diperlukan adanya standar mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai acuan atau patokan 

yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan 

universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi, dan 

dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.  

Maksud dan tujuan dibentuknya standar ini adalah untuk 

mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2M-PMP 

4) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai peneliti  

6) Tim Pakar Penelitian 

7) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan 

pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu 

asumsi/dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

penelitian. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi:  

1. Universitas Siliwangi wajib menyediakan dana penelitian 

internal. 

2. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Siliwangi, 

pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja 

sama dengan Lembaga lain baik di dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari masyarakat.  

3. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud digunakan untuk 

membiayai:  

a. Perencanaan penelitian  

b. Pelaksanaan penelitian  

c. Pengendalian penelitian  

d. Pemantauan dan evaluasi penelitian  

e. Diseminasi hasil penelitian.  

4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur 

berdasarkan ketentuan di Universitas Siliwangi. 

5. Universitas Siliwangi wajib menyediakan dana pengelolaan 

penelitian.  

6. Dana Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud 

digunakan untuk membiayai:  

a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan 

diseminasi hasil penelitian.  

b. Peningkatan kapasitas peneliti. 

c. Insentif publikasi atau insentif hak kekayaan intelektual 

(HKI). 

6. Strategi Strategi pelaksanaan dan pembiayaan penelitian adalah :   

1. Membuat standar komponen rincian penyelenggaraan 

penelitian.  

2. Diseminasi standar rincian biaya penyelenggaraan penelitian 

ke dosen/peneliti. 

3. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : B.S8.St8.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

STANDAR  

MEKANISME PENDANAAN  

DAN PEMBIAYAAN PENELTIAN  

Revisi       : - 

 

177 

pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menandatangani 

kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak 

keuangan.  

4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada 

akhir kegiatan penelitian. 

5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan 

pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari 

pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban 

mutlak (SPTJM). 

7. Indikator Indikator pelaksanaan mekanisme standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian internal Universitas Siliwangi meliputi:   

1. Pengajuan proposal penelitian 

a. Pengajuan proposal penelitian dilakukan oleh dosen yang 

memiliki NIDN/NIDK diawali dengan mendaftar dan 

melengkapi identitas pengusul ke Simpemaus, termasuk 

pengisian pada aplikasi tingkat kesiapterapan teknologi 

(TKP) dengan menggunakan username dan password yang 

telah dimiliki. 

b. Username dan Password dapat diperoleh di LP2M-PMP 

Universitas Siliwangi.  

c. Proposal yang diunggah harus terlebih dahulu disahkan 

sesuai dengan format yang berlaku dan sebanyak dua 

eksemplar dokumen cetak yang telah disahkan harus 

diserahkan ke LP2M-PMP Universitas Siliwangi. 

2. Seleksi proposal 

Proposal diseleksi oleh komite penilai/reviewer yang dibentuk 

oleh LP2M-PMP Universitas Siliwangi. Seleksi proposal 

dilakukan dalam dua tahap yaitu secara daring dan pembahasan 

proposal penelitian. 

3. Pengumuman proposal yang didanai  

Rektor Universitas Siliwangi akan memutuskan proposal 

penelitian yang akan didanai yang diusulkan oleh ketua LP2M-

PMP, dan keputusan tersebut bersifat final. Selanjutnya LP2M-

PMP akan mengumumkan proposal yang didanai berdasarkan 

keputusan Rektor. 

4. Kontrak penelitian  

a. LP2M-PMP membuat kontrak penelitian dengan ketua 

peneliti yang proposal penelitiannya telah lolos seleksi yang 

mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

b. Kontrak penelitian dilakukan antara ketua LP2M-PMP dan 
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dosen/peneliti.  

c. Peneliti harus melaksanakan penelitian segera setelah 

kontrak penelitian ditandatangani.  

d. Pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan 

intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak 

kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak 

sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan 

varietas tanaman), diatur dalam lamiran sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari perjanjian kerja penelitian. 

5. Pendanaan dan biaya pengelolaan penelitian 

Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan penelitian meliputi 

biaya pengelolaan dan seleksi proposal, pengawasan (monev), 

dan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran 

Universitas Siliwangi dengan tidak mengurangi anggaran 

penelitian yang telah ditetapkan untuk setiap peneliti. 

6. Pengawasan (monev) dan pelaporan hasil penelitian  

Pengawasan atas hasil penelitian dilaksanakan oleh tim penilai 

yang dipilih oleh LP2M-PMP. Hasil monitoring dan evaluasi 

dilaporkan oleh tim penilai melalui Simpemaus. 

7. Penilaian luaran hasil penelitian  

a. Laporan hasil penelitian merupakan laporan akhir 

pelaksanaan penelitian. 

b. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan 

luaran hasil penelitian yang dijanjikan. 

c. Komite penilai/reviewer menilai kelayakan atas pelaksanaan 

penelitian berdasarkan laporan output hasil penelitian dan 

luaran hasil penelitian yang dijanjikan. 

d. Komite penilai/reviewer output penelitian memberikan 

rekomendasi kepada penyelenggara penelitian sesuai skema 

penelitian yang diajukan, antara lain 1) persentase tingkat 

keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang 

dijanjikan. 2) saran dan masukan terkait dengan kesesuaian 

anggaran penelitian yang telah diberikan atas hasil 

penelitian. 3) saran dan masukan terkait dengan 

keberlanjutan penelitian. 4) rekomendasi untuk 

mendapatkan biaya tambahan luaran. 

e. Hasil penelitian dan rekomendasi dituangkan dalam berita 

acara untuk disampaikan kepada LP2M-PMP. 
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8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:   

1. Standar komponen rincian anggaran penelitian.  

2. Naskah kontrak penelitian. 

3. Laporan kemajuan penelitian. 

4. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian dan 

rekomendasi. 

5. SK rektor tentang penetapan peserta penelitian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen.  

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Universitas Siliwangi. 

11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : B.S8.St8.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

STANDAR  

KATEGORI PENDANAAN  

DAN PEMBIAYAAN PENELTIAN  

Revisi       : - 

 

181 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional 

2. Rasional Standar 

Mekanisme 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

Untuk mewujudkan misi Universitas Siliwangi yaitu 

penyelenggaraan penelitian yang mendukung program 

pendidikan, maka diperlukan adanya standar kategori pendanaan 

dan pembiayaan penelitian sebagai acuan atau patokan yang akan 

menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, 

pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi, dan dosen serta 

mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.  

Maksud dan tujuan dibentuknya standar ini adalah untuk 

mengatur kategori pendanaan dan pembiayaan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2M-PMP 

4) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai peneliti  

6) Tim Pakar Penelitian 

7) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan 

pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu 

asumsi/dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

penelitian. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar kategori pendanaan dan pembiayaan penelitian 

meliputi:  

1. Universitas Siliwangi wajib menyediakan dana penelitian 

internal. 

2. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Siliwangi, 

pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja 

sama dengan Lembaga lain baik di dalam maupun di luar 

negeri, atau dana dari masyarakat.  

3. Kategorisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat internal Universitas Siliwangi berdasarkan pada 

kriteria dan persyaratan umum yaitu:  

a) Jangka waktu penelitian minimum 8 (delapan) bulan dan 

skema 1 (satu) tahun. 

b) Jumlah tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua 

dan dua orang anggota). 

c) Pendanaan dan pembiayaan penelitian disesuaikan dengan 

skema penelitian yang telah di tetapkan. 

d) Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada 

tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai 

anggota. 

6. Strategi Strategi kategori pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah :   

1. Membuat standar komponen rincian penyelenggaraan 

penelitian.  

2. Diseminasi standar rincian kategori penyelenggaraan 

penelitian ke dosen/peneliti. 

3. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan 

pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menandatangani 

kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak 

keuangan.  

4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada 

akhir kegiatan penelitian. 
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5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan 

pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari 

pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban utlak 

(SPTJM). 

7. Indikator Indikator pelaksanaan  standar kategori pendanaan dan 

pembiayaan penelitian internal Universitas Siliwangi meliputi:   

a. Ketua dan anggota peneliti/pelaksana adalah dosen tetap 

Universitas Siliwangi yang memiliki Nomor Induk Dosen 

Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 

dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  

b. Pengusul tidak sedang mengikuti tugas belajar.  

c. Setiap dosen/peneliti/pelaksana yaitu satu proposal skema 

penelitian Universitas Siliwangi atau skema penelitian 

desentralisasi atau kompetitif nasional.  

d. Dosen/peneliti hanya boleh mengusulkan dua proposal 

penelitian sebagai anggota peneliti/pelaksana yaitu satu 

proposal skema penelitian Universitas Siliwangi dan satu 

proposal skema penelitian desentralisasi atau komparatif 

nasional atau dua proposal pada skema berbeda penelitian 

Universitas Siliwangi.  

e. Khusus untuk dosen/peneliti yang memiliki h-indeks lebih 

besar atau sama dengan2 (≥ yang didapatkan dari Lembaga 
pengindeks internasional bereputasi, dosen/peneliti dapat 

mengusulkan dua proposal penelitian sebagai ketua 

peneliti/pelaksana yaitu satu proposal skema penelitian atau 

dua proposal pada skema berbeda penelitian Universitas 

Siliwangi. Dosen/peneliti dapat mengusulkan empat proposal 

penelitian sebagai anggota peneliti/pelaksanaan yaitu dua 

proposal skema penelitian Universitas Siliwangi dan dua 

proposal skema penelitian desentralisasi atau empat proposal 

pada skema berbeda penelitian Universitas Siliwangi. 

f. Ketua peneliti/pelaksana yang proposalnya dinyatakan lolos 

seleksi untuk dibiayai, diwajibkan menandatangani Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketua LP2M-PMP 

Universitas Siliwangi.  

g. Pencairan dana penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu 

tahap I sebesar 70% setelah surat perjanjian kontrak 

pelaksanaan penelitian, dan tahap II sebesar 30% setelah 

menyelesaikan laporan kemajuan penelitian.  

h. Apabila penelitian sebelum waktunya akibat kelalaian 

peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : B.S8.St8.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

STANDAR  

KATEGORI PENDANAAN  

DAN PEMBIAYAAN PENELTIAN  

Revisi       : - 

 

184 

pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian 

yang telah didanai sebelumnya, maka ketua 

peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan 

penelitian yang didanai oleh Universitas Siliwangi selama 2 

(dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan 

dana yang telah diterima ke kas negara.  

i. Bagi dosen/peneliti/pelaksana yang belum memenuhi 

kewajibannya melaporkan bukti submit publikasi nasional 

tidak terakreditasi, nasional terakreditasi, publikasi 

internasional dan hasil penelitian tahun sebelumnya dan bukti 

fisik publikasi nasional tidak terakreditasi, akreditasi dan 

publikasi internasional dari hasil penelitian dua tahun 

sebelumnya tidak akan diikutsertakan sebagai pengusul 

penelitian pada tahun berjalan baik sebagai ketua maupun 

anggota.  

j. Bukti publikasi sebagaimana poin (i) adalah pada:  

- Jurnal nasional ber-ISSN tidak terakreditasi yang 

diterbitkan di dalam atau luar penerbitan Universitas 

Siliwangi unuk hasil Penelitian Dosen Pemula (PDP) dan 

Pengembangan Kapasitas (PPKap).  

- Jurnal nasional ber-ISSN tidak terakredtasi yang 

diterbitkan di luar penerbitan Universitas Siliwangi untuk 

hasil Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom). 

- Jurnal nasional terkareditasi atau jurnal internasional 

yang dipakai sebagai acuan tim PAK DIKTI (terindeks 

Thomson Reuter, Scopus, Microsoft Academi Search, 

Proquest, dan DOAJ dan lain-lain) untuk Penelitian 

Unggulan UNSIL (PUU). 

- Jurnal internasional yang dipakai sebagai acuan tim PAK 

DIKTI terindeks Thomson Reuter, Scopus, Microsoft 

Academi Search, Proquest, dan DOAJ dan lain-lain) 

untuk Penelitian Berorientasi Jurnal Internasional (PBJI). 

k. Proposal dikirim ke LP2M-PMP dengancara unggah 

melaui Simpemaus (http://www.simpemaus.unsil.ac.id) 

l. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada SBK 

tahun anggaran yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan mengacu pada Permenkeu Nomor 

33/PMP.02/2016. 

http://www.simpemaus.unsil.ac.id/
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8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:   

1. Standar komponen rincian anggaran penelitian.  

2. Naskah kontrak penelitian. 

3. Laporan kemajuan penelitian. 

4. Berita acara hasil penelitian dan rekomendasi. 

5. SK rektor tentang penetapan peserta penelitian. 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen.  

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi  

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

11. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Universitas Siliwangi. 

12. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan 

dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasional Standar 

Pelatihan Penyusunan 

Penelitian 

Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan 

pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat 

dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara 

individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, 

ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi 

dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan 

standar pelatihan penyusunan penelitian. 
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3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2-PMP 

4) Kapus Penelitian LP2-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai peneliti  

6) Tim Pakar Penelitian 

7) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan uang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak 

benaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Standar pelatihan penyusunan penelitian merupakan kriteria 

minimal tentang penyusunan penelitian. 

3. Pelatihan penyusunan penelitian adalah suatu usaha yang 

terencana untuk memfasilitasi dosen/peneliti agar memiliki 

kemampuan dalam pembuatan proposal penelitian. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar pelatihan penyusunan penelitian Universitas Siliwangi 

sebagai berikut:  

1. Pelatihan penyusunan penelitian diselenggarakan oleh LP2M-

PMP minimalnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dapat 

diikuti oleh civitas akademika Universitas Siliwangi yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan program 

pelatihan yang diikuti. 

2. Pelatihan penyusunan penelitian disusun berdasarkan program 

kerja LP2M-PMP secara berjenjang dan berkelanjutan 

berdasarkan skema penelitian. 

3. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan penelitian  

diselenggarakan dengan metode yang relevan, efektif, dan 

efisien dalam rangka peningkatan kompetensi civitas 

akademika. 

4. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan penelitian harus 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi 

persyaratan untuk tercapainya kompetensi civitas akademika 

dalam penyusunan penelitian.  

5. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan penelitian harus 
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didukung dengan instruktur yang memenuhi persyaratan 

kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang dan tugasnya.  

6. Kualifikasi kompetensi instruktur sebagaimana dimaksud 

mencakup kompetensi teknis, dan pengetahuan. 

6. Strategi Strategi pelaksanaan standar pelatihan penyusunan penelitian 

adalah: 

1. LP2M-PMP menyusun program kegiatan pelatihan 

pembuatan proposal. 

2. LP2M-PMP membuat jadwal pelaksanaan kegiatan 

pelatihan. 

3. LP2M-PMP mensosialisasikan rencana kegiatan ke fakultas 

agar seluruh dosen mengetahui kegiatan tersebut dan segera 

mempersiapkan diri menyusun proposal.  

4. LP2M-PMP menghubungi tim penilai baik dari internal 

maupun eksternal (DIKTI), meminta konfirmasi jadwal 

pelatihan untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan. 

5. LP2M-PMP membuat surat permohonan ke dekan tiap 

fakultas untuk menunjuk atau menawarkan kepada seluruh 

dosen untuk menjadi peserta klinik/pelatihan penyusunan 

proposal penelitian internal/eksternal.  

6. Peserta pelatihan diharapkan membawa draf proposal untuk 

dikonsultasikan kepada tim penilai.  

7. Draf proposal idealnya bisa diterima oleh LP2M-PMP satu 

minggu sebelum hari pelaksanaan untuk dikirim lebih dahulu 

kepada penilai sehingga penilai memiliki waktu untuk 

menilai draf proposal yang sudah diterimanya.  

8. Selain memberi materi yang diketahui dari DIKTI, penilai 

bisa menjelaskan kembali Pedoman Penelitian Edisi Terbaru. 

9. Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dan 

sudah diberikan komentar oleh penilai, diberikan kesempatan 

untuk memaparkan draf proposalnya. 

10. Penilai akan menilai kelayakan draf proposal tersebut. 

11. Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi 

komentar oleh penilai.  

12. Proposal penelitian yang sudah diperbaiki dijilid dengan 

warna cover sesuai dengan skim penelitian, lembar 

pengesahan ditandatangani oleh Dekan dan mengetahui 

ketua LP2M-PMP. 

13. Pengusul membuat proposal berdasarkan panduan Pedoman 

Penelitian Edisi Terbaru baik internal/eksternal (DIKTI) dan 

dikirim melalui web SIMPEMAUS/SIMLITABMAS melaui 
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operator penelitian di LP2M-PMP. 

7. Indikator 1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan 

masyarakat dan policy maker institusi terkait.  

2. Dosen peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang metode penelitian minimal 50%. 

3. Dosen peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%. 

4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen yang aktif.  

5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal minimal 30 judul 

pertahun.  

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:  

1. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian.  

2. Laporan hasil penelitian dosen. 

3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/jurnal penelitian. 

4. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  Universitas 

Siliwangi. 

11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian 

yang mendukung program Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya penelitian dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. Hal tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

penelitian, disamping melaksanakan Pendidikan; Pasal 12 

yang menyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki 

tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ 

atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya.  Dalam pasal 18 UU No. 18 Tahun 

2002 disebutkan bahwa pemerintah berfungsi menumbuh 

kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, 

serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan 

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Sejalan 

dengan hal tersebut, perlu untuk meningkatkan kompetensi 

dosen tentang penulisan artikel ilmiah yang sesuai dengan 

kaidah ilmiah universal serta untuk mendorong produktivitas 

dosen agar mampu menghasilkan artikel ilmiah yang 

dipublikasi di jurnal internasional. 
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Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa 

sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pelatihan 

penulisan jurnal internasional penelitian. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor. 

2. Wakil Rektor  I. 

3. Ketua LP2M-PMP.  

4. Kepala Pusat Penelitian LP2M-PMP. 

5. Kepala Pusat Publikasi LP2M-PMP. 

6. Seluruh dosen sebagai peneliti. 

7. Tim Pakar Penelitian. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Kegiatan pelatihan penulisan jurnal internasional adalah 

kegiatan pelatihan penyusunan artikel ilmiah yang sesuai 

dengan kaidah ilmiah universal sehingga dapat 

dipublikasi di jurnal internasional dengan mengundang 

narasumber. 

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Standar pelatihan penulisan jurnal internasional 

penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan 

penyelenggara dan narasumber untuk melakukan 

pelatihan penulisan jurnal internasional. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Setiap dosen wajib menjadi peneliti dan minimal memiliki 

1 judul setiap tahun. 

2. Standar pelatihan penulisan jurnal internasional penelitian 

merupakan kriteria minimal kemampuan penyelenggara 

dan narasumber untuk melakukan pelatihan penulisan 

jurnal internasional. 

3. Penyelenggara adalah LP2M-PMP Universitas Siliwangi 

yang dikoordinir oleh Kapus Publikasi. 

4. Narasumber merupakan narasumber penilai (reviewer) 

Kemenristekdikti. 

5. Peserta adalah dosen yang memiliki draf artikel penelitian 

dan seluruh dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian 

internal. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar 

Pelatihan penulisan jurnal internasional penelitian kepada 

seluruh civitas akademika. 

2. Melaksanakan pelatihan penulisan jurnal internasional 

penelitian 1 (satu) kali dalam satu tahun. 
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7. Indikator 1. Seluruh dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian 

internal mengikuti pelatihan penulisan jurnal internasional 

penelitian. 

2. Persentase jumlah publikasi penelitian internal di jurnal 

internasional lebih besar atau sama dengan 30%. 

3. Adanya peningkatan persentase jumlah publikasi 

penelitian internal di jurnal internasional lebih besar atau 

sama dengan 5% setiap tahunnya. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti. 

3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi. 

4. SOP Kegiatan Penelitian Penjamin Mutu Penelitian dan 

SDM. 

5. SOP Pelaporan Hasil Penelitian.  

6. SOP Seminar Hasil Penelitian Internal. 

7. Draft artikel ilmiah. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

6. Renstra Penelitian Universitas Siliwangi Tahun 2017-2020. 

7. Roadmap Penelitian Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasional Standar 

Pelatihan Penyusunan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma pengabdian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma pengabdian, disamping melaksanakan 

pendidikan dan penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut 

dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik 

secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, 

standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya 

penetapan standar pelatihan penyusunan pengabdian kepada 

masyarakat.  
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3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2-PMP 

4) Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai pelaksana Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

6) Tim Pakar Pengabdian Kepada Masyarakat 

7) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Pelatihan penyusunan pengabdian merupakan keseluruhan 

kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi, produktivitas, civitas 

akademika dalam penyusunan proposal pengabdian kepada 

masyarakat.  

2. Standar pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang pelatihan penyusunan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat 

Universitas Siliwangi sebagai berikut:  

1. Pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat 

diselenggarakan oleh LP2M-PMP minimalnya 1 (satu) kali 

dalam setahun yang dapat diikuti oleh civitas akademika 

Universitas Siliwangi yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan program pelatihan yang diikuti. 

2. Pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat disusun 

berdasarkan program kerja LP2M-PMP secara berjenjang dan 

berkelanjutan berdasarkan skema pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan pengabdian kepada 

masyarakat diselenggarakan dengan metode yang relevan, 

efektif, dan efisien dalam rangka peningkatan kompetensi 

civitas akademika. 

4. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan pengabdian kepada 

masyarakat harus didukung dengan sarana dan prasarana yang 

memenuhi persyaratan untuk tercapainya kompetensi civitas 

akademika dalam penyusunan pengabdian kepada masyarakat.  

5. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan pengabdian harus 

didukung dengan instruktur yang memenuhi persyaratan 

kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang dan tugasnya.  

6. Kualifikasi kompetensi instruktur sebagaimana dimaksud 

mencakup kompetensi teknis, dan pengetahuan. 
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6. Strategi Strategi pelaksanaan standar pelatihan penyusunan pengabdian 

kepada masyarakat adalah: 

1. LP2M-PMP menyusun program kegiatan pelatihan 

pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat. 

2. LP2M-PMP membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan 

3. LP2M-PMP mensosialisasikan rencana kegiatan ke fakultas 

agar seluruh civitas akademika mengetahui kegiatan tersebut 

dan segera mempersiapkan diri menyusun proposal.  

4. LP2M-PMP menghubungi tim penilai baik dari internal 

maupun eksternal (DIKTI), meminta konfirmasi jadwal 

pelatihan untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan. 

5. LP2M-PMP membuat surat permohonan ke dekan tiap 

fakultas untuk menunjuk atau menawarkan kepada seluruh 

civitas akademika untuk menjadi peserta klinik/pelatihan 

penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 

internal/eksternal.  

6. Peserta pelatihan diharapkan membawa draf proposal untuk 

dikonsultasikan kepada tim penilai.  

7. Draf proposal idealnya bisa diterima oleh LP2M-PMP satu 

minggu sebelum hari pelaksanaan untuk dikirim lebih dahulu 

kepada penilai sehingga penilai memiliki waktu untuk 

menilai draf proposal yang sudah diterimanya.  

8. Selain memberi materi yang diketahui dari DIKTI, penilai 

bisa menjelaskan kembali Pedoman Pengabdian Kepada 

Masyarakat  Edisi Terbaru. 

9. Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dan 

sudah diberikan komentar oleh penilai, diberikan kesempatan 

untuk memaparkan draf proposalnya. 

10. Penilai akan menilai kelayakan draf proposal tersebut. 

11. Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi 

komentar oleh penilai. 

12. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang sudah 

diperbaiki dijilid dengan warna cover sesuai dengan skema 

pengabdian kepada masyarakat, lembar pengesahan 

ditandatangani oleh Dekan dan mengetahui ketua LP2M-

PMP. 

13. Pengusul membuat proposal berdasarkan panduan Pedoman 

Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi Terbaru baik 

internal/eksternal (DIKTI) dan dikirim melalui web 

SIMPEMAUS/SIMLITABMAS melalui operator penelitian 

dan pengabdian di LP2M-PMP. 
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7. Indikator 1. Terlaksananya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat 

yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait.  

2. Dosen pelaksana  yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang metode pengabdian minimal 50%. 

3. Dosen pelaksana yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang penulisan artikel pengabdian minimal 50%. 

4. Usulan pengabdian kepada masyarakat dosen minimal 50% dari 

dosen yang aktif.  

5. Artikel pengabdian kepada masyarakat yang terbit di jurnal 

minimal 30 judul pertahun.  

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:  

1. Sertifikat pelatihan penyusunan pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Laporan hasil pengabdian dosen.  

3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel pengabdian/jurnal 

pengabdian. 

4. Artikel hasil pengabdian yang terbit dalam jurnal pengabdian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen.  

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
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Universitas Siliwangi. 

11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasional Standar 

Ruang Kuliah   

Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma pengabdian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma pengabdian, disamping melaksanakan 

pendidikan dan penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut 

dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik 

secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, 

standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya 

penetapan standar kemanfaatan hasil pengabdian kepada 

masyarakat.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2-PMP 

4) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai peneliti  

6) Tim Pakar Penelitian 

7) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian 

tridharma berupa kegiatan civitas akademika yang 

memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar Kemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

sebagai berikut:  

Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat:  

1. Menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan. 

2. Pemanfaatan teknologi tepat guna. 

3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber 

belajar. 

6. Strategi Strategi pelaksanaan standar luaran penelitian adalah: 

1. LP2M-PMP melalukan sosialisasi standar luaran hasil 

pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas 

akademika.  

2. Sosialisasi alokasi dana penelitian yang dianggarkan dalam 

DIPA Universitas Siliwangi. 

3. LP2M-PMP melakukan sosialisasi panduan pengabdian 

kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika. 

4. Civitas akademika yang telah selesai melakukan pengabdian 

kepada masyarakat harus menyusun laporan hasil 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan 

menyampaikannya kepada ketua LP2M-PMP. 

5. Tim monev pengabdian kepada masyarakat melakukan 

monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan 

masyarakat mendapatkan manfaat dari hasil pengabdian 

secara berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat 

dipastikan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan serta 

pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.   
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7. Indikator Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika dan 

dapat:  

1. Dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian. 

2. Dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan 

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial. 

4. Diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau pemerintah.  

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:  

1. Proposal pengabdian kepada masyarakat. 

2. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

3. Form monitoring dan evaluasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Artikel hasil pengabdian kepada masyarakat yang terbit dalam 

jurnal pengabdian kepada masyarakat. 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen.  

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
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Universitas Siliwangi. 

11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian 

yang mendukung program Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya penelitian dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. Hal tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan 

pendidikan dan penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat 

merupakan kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan 

dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk 

kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau 

otonomi keilmuan Civitas Akademika serta kondisi sosial 

budaya masyarakat. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV 

bagian ketiga pasal 55 ayat 1 dan 2, Standar isi pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat. Mutu hasil pengabdian kepada 

masyarakat ditentukan oleh kedalaman dan keluasan materi 
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pengabdian kepada masyarakat yang merupakan isi dari 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen sehingga dibutuhkan 

adanya penetapan standar kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai pelaksana. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan (menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(UU 

RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

pasal 1 dan PERMEN DIKBUD RI Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 

1 (12). 

2. Standar kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis 

dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan 

gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (UU RI 

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai 

cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 

pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta 

peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU RI Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU RI Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

6. Isi PPM adalah (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014): 

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 

dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik 

yang relevan; 

b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 

c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi; atau 

d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan standarisasi pengabdian kepada 

masyarakat sesuai kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 

2. LP2M-PMP dan Kepala Pusat  Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada pada 

standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

3. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mengarahkan kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil 

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

4. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mewajibkan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna. 

5. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mewajibkan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. 

6. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mengarahkan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

meliputi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. 

7. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

meliputi model pemecahan masalah, rekayasa sosial, 

dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 

pemerintah. 

8. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat ditetapkan sebagai kekayaan intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 

dan industri. 
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6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

Bersama-sama pemangku kepentingan  internal dan eksternal 

menetapkan materi pengabdian kepada masyarakat 

didasarkan pada kedalaman dan keluasan permasalahan- 

permasalahan yang dihadapi masyarakat, melalui cara: 

1. Pimpinan universitas melalui LP2M-PMP 

menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas. 

2. Pimpinan universitas mengalokasikan anggaran untuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai Roadmap 

dan RIP PPM Universitas Siliwangi. 

3. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan 

koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa 

untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Untuk meningkatkan kualitas, kepekaan terhadap kondisi 

masyarakat dilakukan workshop pelatihan pembuatan 

proposal PPM dan pelatihan penulisan artikel hasil 

pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan 

reviewer nasional. 

7. Indikator Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat 

minimal 80% tertuang dalam materi isi standar pengabdian 

kepada masyarakat. 

a. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat  

semakin meningkat. 

b. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat 

semakin meningkat. 

c. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat 

dalam pengabdian kepada masyarakat semakin 

meningkat. 

d. Sarana prasarana pendukung meningkat. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Strategi Universitas Siliwangi. 

2. Rencana Induk Pengembangan  Pengabdian Pada 

Masyarakat (RIP PPM). 

3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 

4. Rencana Operasional (Renop) PPM. 

9.  Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 
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4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 

tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

7. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

8. Rencana Induk Pengembangan  Pengabdian Pada 

Masyarakat (RIP PPM). 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian 

yang mendukung program Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya penelitian dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. Hal tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan 

pendidikan dan penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat 

merupakan kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan 

dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk 

kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau 

otonomi keilmuan Civitas Akademika serta kondisi sosial 

budaya masyarakat. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV 

bagian ketiga pasal 55 ayat 1 dan 2, Standar isi pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

roadmap materi pengabdian kepada masyarakat yang 

mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditentukan oleh 

roadmap materi pengabdian kepada masyarakat yang 
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merupakan isi dari pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen sehingga dibutuhkan 

adanya penetapan standar roadmap materi pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai pelaksana. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan (menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(UU 

RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

pasal 1 dan PERMEN DIKBUD RI Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 

1 (12)) 

2. Standar roadmap materi pengabdian kepada masyarakat 

adalah kriteria minimal tentang roadmap materi 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Roadmap (peta rencana) materi pengabdian kepada 

masyarakat merupakan suatu instrumen yang akan 

digunakan dalam perencanaan, koordinasi, supervisi dan 

evaluasi di masing-masing bidang pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis 

dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan 

gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (UU RI 

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai 

cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 

pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta 

peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU RI Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

6. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU RI Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

7. Isi PPM adalah (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014): 

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 
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dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik 

yang relevan; 

b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 

c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; atau 

d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan standarisasi pengabdian kepada 

masyarakat sesuai kriteria minimal tentang roadmap 

materi pengabdian kepada masyarakat. 

2. LP2M-PMP dan Kepala Pusat  Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan roadmap materi pengabdian 

kepada masyarakat yang mengacu pada pada standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mengarahkan roadmap materi pengabdian 

kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian 

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

4. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mewajibkan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna. 

5. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mewajibkan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. 

6. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat mengarahkan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

meliputi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. 

7. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

meliputi model pemecahan masalah, rekayasa sosial, 

dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 

pemerintah. 

8. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat ditetapkan sebagai kekayaan intelektual (KI) yang 
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dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 

dan industri. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

Bersama-sama pemangku kepentingan  internal dan eksternal 

menetapkan materi pengabdian kepada masyarakat 

didasarkan pada roadmap permasalahan- permasalahan yang 

dihadapi masyarakat, melalui cara: 

1. Pimpinan universitas melalui LP2M-PMP 

menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas. 

2. Pimpinan universitas mengalokasikan anggaran untuk 

kegitan pengabdian kepada masyarakat sesuai Road Map 

dan RIP PPM Universitas Siliwangi. 

3. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan 

koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa 

untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Untuk meningkatkan kualitas, kepekaan terhadap kondisi 

masyarakat dilakukan workshop pelatihan pembuatan 

proposal PPM dan pelatihan penulisan artikel hasil 

pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan 

reviewer nasional. 

7. Indikator 1. Seluruh dosen peneliti mengajukan usulan Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan laporan hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat Internal sesuai bidang kajian 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikembangkan dan 

skim Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditawarkan. 

2. Tersusun roadmap materi Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Strategi Universitas Siliwangi 

2. Rencana Induk Pengembangan  Pengabdian Pada 

Masyarakat (RIP PPM). 

3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 

4. Rencana Operasional (Renop) PPM. 

9.  Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 
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Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 

tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

7. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

8. Rencana Induk Pengembangan  Pengabdian Pada 

Masyarakat (RIP PPM). 

 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : C.S3.St3.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 
STANDAR  PERENCANAAN, 

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Revisi       : - 

 

218 

  

STANDAR 3.1 

 

 

 

 

 

 

STANDAR  

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : C.S3.St3.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 
STANDAR  PERENCANAAN, 

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Revisi       : - 

 

219 

1. Visi dan Misi 

Univer-sitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi 

wajib menyelenggarakan tridharma yang mencakup pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dalam prosesnya pengabdian kepada masyarakat harus dapat 

memberikan dampak terhadap masyarakat dengan mengacu pada 

dengan visi dan misi universitas. Dalam hal ini diperlukan adanya 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat berdasarkan pedoman aturan yang berlaku. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada 

masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka melakukan proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, LP2M membuat pedoman/panduan pengabdian kepada 

masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas Siliwangi. 
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3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) LP2M-PMP 

5) Dosen 

6) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Pedoman pengabdian kepada masyarakat merupakan standar 

kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat 

dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

d. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan 

awal proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi 

penyusunan proposal, seleksi proposal, dan pengumuman hasil 

seleksi. 

e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tahap 

lanjutan perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang berupa 

seminar proposal, seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, 

dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

f. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat merupakan tahap akhir 

proses pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam 

bentuk pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan 

publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki luaran dan 

relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam renstra 

pengabdian kepada masyarakat Universitas Siliwangi. 

2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menyerahkan 

laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian kepada 

masyarakat harus kepada fakultas dan LP2M. 

3) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus didesiminasikan. 

4) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan melibatkan mahasiswa. 

5) Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian 

kepada masyarakat di Universitas Siliwangi dilakukan pada 

layanan Simpemaus. 
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6. Strategi 1) LP2M melakukan sosialisasi standar perencanaan, pelaksanaan 

dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh 

civitas akademika. 

2) Universitas Siliwangi memberikan memotivasi kepada dosen dan 

mahasiswa untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3) Mendorong untuk melakukan publikasi pengabdian kepada 

masyarakat. 

4) Mendorong dosen untuk memiliki konsep pengabdian kepada 

masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. 

7. Indikator 1) Civitas akademik Universitas Siliwangi aktif dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pengabdian kepada masyarakat memiliki hasil luaran yang relevan 

dengan bidang sesuai dalam renstra pengabdian kepada 

masyarakat. 

3) Pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam bentuk artikel 

ilmiah. 

4) Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh dosen. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan:  

1. Rencana Stategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi.  

2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Kemristekdikti.  

3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi.  

4. Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi (SIMPEMAUS). 

9. Referensi 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi 
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8. Rencana Strategis Universitas Siliwangi 

9. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi 
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1. Visi dan Misi 

Univer-sitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dalam prosesnya pengabdian kepada masyarakat harus dapat 

memberikan dampak terhadap masyarakat dengan mengacu pada 

dengan visi dan misi universitas. Dalam pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat selalu bekerja sama dengan melibatkan mitra baik 

nasional maupun internasional. Untuk itu diperlukan dokumen kerja 

sama yang merupakan dasar pelaksanaan kerja sama yang melibatkan 

Universitas Siliwangi dengan pihak eksternal berdasarkan aturan 

pedoman kerja sama yang berlaku di Universitas Siliwangi. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) LP2M-PMP 

5) Dosen 

6) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki luaran dan 

relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam renstra 

pengabdian kepada masyarakat Universitas Siliwangi. 

2) Hasil kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

antara pihak Universitas Siliwangi dengan mitra hasilnya 

diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. 

3) Pelaksanaan kerja sama pengabdian kepada masyarakat mengacu 

dokumen panduan kerja sama yang berlaku di Universitas 

Siliwangi. 

6. Strategi 1) Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

berdasarkan atas kesetaraan, kebersamaan, dan saling memberi 

manfaat serta azas akuntabilitas. 

2) Kerja sama untuk meningkatkan, mengembangkan serta 

mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerja sama dalam 

rangka menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3) Rencana kerja sama yang diinisiasi oleh dosen atau unit kerja 

dilingkungan Universitas Siliwangi harus dipayungi oleh naskah 

perjanjian kerja sama. 

4) Naskah perjanjian kerja sama yang masih dalam bentuk nota 

kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk naskah 

perjanjian pelaksanaan kerja sama. 

5) MoU disusun oleh pengusul dan mitra kerja serta disepakati 

kedua belah pihak. 

7. Indikator 1) Kualitas dan kuantitas kerja sama pengabdian kepada masyarakat 

meningkat. 

2) Peningkatan sarana prasarana pendukung pengabdian kepada 

masyarakat. 

3) Pengabdian kepada masyarakat memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak.  
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8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan:  

1. Rencana Stategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi.  

2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Kemristekdikti.  

3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi. 

4. Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama di 

Lingkungan Universitas Siliwangi. 

9. Referensi 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 

8. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 

9. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi. 

10. Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja sama di 

Lingkungan Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 

2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian 

bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan kegiatan 

yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan sebagai  

implementasi serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di 

masyarakat serta dalam rangka memajukan kesejahteraan bangsa. 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Universitas 

Siliwangi berkewajiban menyelenggarakan dharma perguruan 

tinggi dan mengembangkan selain penelitian juga pengabdian 

kepada masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa, 

negara dan bagi kesejahteraan masyarakat. Agar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat 

untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka 

diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu dalam pengabdian 

kepada masyarakat atau standar yang harus dipenuhi agar kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi 

masyarakat maupun bagi bangsa serta bagi kesejahteraan 

masyarakat. Untuk itulah, maka ditetapkan standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat berupa Standar Monitoring 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

   

3. Pihak Yang 

Bertanggung 
1) Rektor 

2) Para Wakil Rektor 
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Jawab Untuk 

Memenuhi Isi 

Standar 

3) Para Kepala Biro 

4) Ketua LP2M-PMP 

5) Kapus Penelitian LP2M-PMP 

6) Dosen/Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat  

7) Tim Pakar Pengabdian 

8) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam 

beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apa pun yang berorientasi pada pelayanan dan sebagai  

implementasi serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang 

terdapat di masyarakat serta dalam rangka memajukan 

kesejahteraan bangsa. 

2. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan 

yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan 

dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan.  

4. Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan 

kegiatan pemantauan terhadap kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

5. Pemeriksaan merupakan tindakan membandingkan antara 

keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. 

Dalam bahasa Inggris istilah pemeriksaan disebut audit. 

6. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua luaran 

yang dihasilkan melalui kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.  

7. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan rangkaian 

tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam proses Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara 

terarah, terukur, dan terprogram. 
 

5. Pernyataan Isi 

Standar 
1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:  

a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi 

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat;  
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b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 

c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan   

d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan 

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada 

masyarakat meliputi:   

a) Tingkat kepuasan masyarakat;   

b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan  (PSK) pada masyarakat sesuai dengan 

sasaran program;  

c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan;  

d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 

e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.  

4. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada 

Masyarakat.  

5. Penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk 

pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas 

Siliwangi. 

6. Monitoring internal dapat dilakukan oleh tim reviewer 

internal, untuk setiap judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

wajib dilakukan  monitoring oleh 2 orang reviewer yang 

bersertifikat atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Universitas Siliwangi.  

7. Tim reviewer internal dipilih, ditentukan dan ditetapkan oleh 

Rektor melalui ketua LP2M-PMP 

8. Kegiatan Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat 

berpedoman pada borang penilaian monitoring yang 
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ditetapkan oleh LP2M-PMP Universitas Siliwangi. 

9. Hasil monitoring yang dilakukan oleh tim wajib dilaporkan ke 

LP2M-PMP Universitas Siliwangi untuk kemudian 

disampaikan dan diunggah pada laman Simpemaus. 

10. LP2M-PMP wajib memberikan umpan balik hasil monitoring 

kepada dosen/pelaksana pengabdian untuk meningkatkan 

penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

berkelanjutan. 

6. Strategi 

Pelaksanaan Isi 

Standar 

1) Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar 

penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk bagian 

Standar Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat kepada 

seluruh civitas akademika. 

2) Pengiriman/mengundang dosen/pelaksana pengabdian untuk 

mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

3) Membekali semua Dosen/Pelaksana pengabdian dengan Buku 

Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

7. Indikator 1) 100% Dosen/Pelaksana terlibat aktif melakukan Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

2) 100 % kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan 

mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku. 

3) 100 % Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan.  

4) Monitoring Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan 

oleh pihak internal dan eksternal. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar 

ini, diperlukan: 

1) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada 

Masyarakat.  

2) Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti.  

3) Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

4) SOP kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

5) Borang monitoring penilaian Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 

 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : C.S4.St4.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 08 Mei 2018 

STANDAR MONITORING  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Revisi       : - 

 

232 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemristekdikti. 

8. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi. 

9. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi. 
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STANDAR 4.2 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 

2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menghasilkan 

IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan kegiatan 

yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan sebagai  

implementasi serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di 

masyarakat serta dalam rangka memajukan kesejahteraan bangsa. 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Universitas 

Siliwangi berkewajiban menyelenggarakan dharma perguruan 

tinggi dan mengembangkan selain Pengabdian Kepada Masyarakat 

juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi 

kemajuan bangsa, negara dan bagi kesejahteraan masyarakat. Agar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat berjalan efektif dan 

bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi 

universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu 

dalam pengabdian kepada masyarakat atau standar yang harus 

dipenuhi agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkualitas 

dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa serta bagi 

kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, maka ditetapkan standar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat berupa Standar Evaluasi 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung 

Jawab Untuk 

Memenuhi Isi 

1) Rektor 

2) Para Wakil Rektor 

3) Para Kepala Biro 

4) Ketua LP2M-PMP 
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Standar 5) Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M-PMP 

6) Dosen/Pelaksana Pengabdian  

7) Tim Pakar Pengabdian Kepada Masyarakat 

8) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam 

beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apa pun yang berorientasi pada pelayanan dan sebagai  

implementasi serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang 

terdapat di masyarakat serta dalam rangka memajukan 

kesejahteraan bangsa. 

2. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan hasil-hasilnya secara berkala dengan 

menggunakan pendekatan yang tepat. 

4. Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat berarti upaya 

menggali informasi terhadap proses dan hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat untuk menilai kualitasnya dengan 

menggunakan pendekatan yang tepat. 

5. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua luaran 

yang dihasilkan melalui kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.  

6. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan rangkaian 

tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam proses Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara 

terarah, terukur, dan terprogram. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:  

a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi 

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat;  

b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria 

penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 

c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan   

d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 
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2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan 

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada 

masyarakat meliputi:   

a) Tingkat kepuasan masyarakat;   

b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan  (PSK) pada masyarakat sesuai dengan 

sasaran program;  

c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan;  

d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 

e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.  

4. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada 

Masyarakat.  

5. Penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk 

pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas 

Siliwangi. 

6. Evaluasi internal dapat dilakukan oleh tim reviewer internal, 

untuk setiap judul Pengabdian Kepada Masyarakat wajib 

dilakukan evaluasi oleh 2 orang reviewer yang bersertifikat 

atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas 

Siliwangi.  

7. Tim reviewer internal dipilih dan ditetapkan oleh Rektor 

melalui ketua LP2M-PMP. 

8. Kegiatan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat 

berpedoman pada borang penilaian dan evaluasi yang 

ditetapkan oleh LP2M-PMP Universitas Siliwangi. 

9. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim wajib dilaporkan ke 

LP2M-PMP Universitas Siliwangi untuk kemudian 

disampaikan dan diunggah pada laman Simpemaus. 

10. LP2M-PMP wajib memberikan umpan balik hasil evaluasi 

kepada dosen/pelaksana pengabdian untuk meningkatkan 

penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

berkelanjutan. 
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6. Strategi 

Pelaksanaan Isi 

Standar 

1) Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar 

penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk bagian 

Standar Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada 

seluruh civitas akademika. 

2) Pengiriman/mengundang dosen/pelaksana pengabdian untuk 

mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

3) Membekali semua Dosen/Pelaksana pengabdian dengan Buku 

Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

7. Indikator 1) 100% Dosen/Pelaksana pengabdian terlibat aktif melakukan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

2) 100 % kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan  

mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku. 

3) 100 % Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan.  

4) Monitoring Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan 

oleh pihak internal dan eksternal. 

8. Dokumen 

Terkait 

Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar 

ini, diperlukan: 

1) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada 

Masyarakat.  

2) Pedoman Penulisan Pengabdian Kepada Masyarakat dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Kemristekdikti.  

3) Pedoman Penulisan Pengabdian Kepada Masyarakat dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi. 

4) SOP kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

5) Borang evaluasi penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemristekdikti. 

8. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 



 

BUKU III STANDAR SPMI UNSIL 

 

 

 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : C.S4.St4.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 08 Mei 2018 

STANDAR EVALUASI  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Revisi       : - 

 

238 

Masyarakat Universitas Siliwangi. 

9. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Selain isi, proses dan penilaian pengabdian kepada 

masyarakat, faktor yang sangat menentukan adalah pelaksana 

dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu 

perlu ditetapkan Standar Kualifikasi Pelaksana Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Penetapan Standar Kualifikasi 

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat berdasar pada: 

a. UU RI No. 12 Thn 2012 tentang  Pendidikan  Tinggi 

bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian 

kepada  Masyarakat  merupakan    kegiatan  Civitas  

Akademika dalam  mengamalkan  dan  membudayakan 

Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi  untuk  memajukan  

kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai 

dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi 

keilmuan Civitas Akademika serta kondisi sosial budaya 

masyarakat. 

b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 BAB IV  bagian 

keempat pasal 58 ayat   1   dan   2, Standar pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang kemampuan pelaksana untuk 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang wajib 

memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang 

sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.  

c. Standar Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Kepada 
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Masyarakat diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong 

pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat agar melakukan 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat 

bermanfaat secara luas dalam memecahkan masalah 

masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup 

masyarakat dan daya saing bangsa. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai pelaksana 

6. Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan (menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(UU 

RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

pasal 1 dan PERMEN DIKBUD RI Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 

1 (12)). 

2. Standar kualifikasi pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan 

pelaksana untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis 

dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan 

gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (UU RI 

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai 

cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 

pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta 

peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU RI Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

5. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU RI Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

6. Pelaksana PPM adalah (Permen Dikbud No. 49 Tahun 

2014): 

1) Pelaksana PPM adalah Dosen dan mahasiswa dalam 

institusi tersebut. 

2) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang 

dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik. 
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3) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, 

seminar, bengkel latihan. 

4) Kedalaman dan kerumitan sasaran kegiatan adalah 

kegiatan PPM yang membutuhkan keahlian 

khusus/tertentu. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan standar pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai kriteria minimal kemampuan 

pelaksana. 

2. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan standar kemampuan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penguasaan 

metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan 

bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan 

dan kedalaman sasaran kegiatan. 

3. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan kemampuan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi 

akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

4. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan kewenangan 

5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

kemampuan akademiknya dan rekam jejaknya di bidang 

pengabdian kepada masyarakat. 

6. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat wajib membuat pedoman mengenai 

kewenangan melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

Memastikan bahwa yang melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat telah memahami tujuan dan sasaran pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh 

civitas akademika; 

b. Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar/ 

klinik penyusunan proposal pengabdian kepada 

masyarakat. 

c. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian 

kepada masyarakat bagi para dosen. 

7. Indikator 1. 100% pelaksana melakukan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan standar. 

2. Minimal 75 % dosen melakukan pengabdian kepada 

masyarakat setiap tahun. 

3. Minimal 50 % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 
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8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti.  

3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

4. SOP Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.  

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 

tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, 

dan internasional. 

2. Rasionale Standar Pendukung lainnya dalam merealisasikan mutu hasil 

pengabdian kepada masyarakat adalah sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat. Fasilitas yang baik untuk 

mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

tentunya akan menghasilkan mutu pengabdian kepada 

masyarakat yang baik. Karena itulah perlu ditetapkan Standar 

fasilitas dan kelengkapan peralatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Selain isi, proses, penilaian dan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat, faktor yang sangat menentukan adalah sarana 

dan prasarana dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Karena itu perlu ditetapkan standar fasilitas dan kelengkapan 

peralatan pengabdian kepada masyarakat berdasar pada: 

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

bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian 

kepada  Masyarakat  merupakan    kegiatan  Civitas  

Akademika dalam  mengamalkan  dan  membudayakan  

Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi  untuk  memajukan  

kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan 

sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau 

otonomi keilmuan Civitas Akademika serta kondisi 
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sosial budaya masyarakat. 

b. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV  bagian 

keempat pasal 59 ayat   1   dan   2, Standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat 

dalam rangka  memenuhi hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi 

yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan 

bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan 

tinggi dan area sasaran kegiatan. 

c. Statuta UNSIL  

d. Rencana Induk PPM UNSIL  

e. Standar fasilitas dan kelengkapan peralatan pengabdian 

kepada masyarakat diperlukan sebagai pedoman dalam 

merencanakan, menyusun, dan mengembangkan sarana 

dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat LP2M-PMP 

5. Seluruh dosen sebagai pelaksana 

6. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan (menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(UU 

RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

pasal 1 dan PERMEN DIKBUD RI Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 

1 (12)). 

2. Standar fasilitas dan kelengkapan peralatan pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kriteria minimal fasilitas 

dan kelengkapan peralatan yang diperlukan untuk 

menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 
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5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat menentukan standar fasilitas dan kelengkapan 

peralatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria 

minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

2. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat harus memfasilitasi kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan 

penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola 

oleh Universitas Siliwangi dan area sasaran kegiatan yang 

terintegrasi dengan proses pembelajaran dan kegiatan 

penelitian. 

3. LP2M-PMP dan Kepala Pusat Pengabdian Pada 

Masyarakat harus memenuhi kebutuhan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan 

dan keamanan. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Universitas melalui LP2M-PMP mengadakan dan 

meningkatkan kapasitas fasilitas dan kelengkapan 

peralatan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi 

fasilitas dan kelengkapan peralatan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

7. Indikator 1. Universitas melalui LP2M-PMP sarana dan prasarana 

dapat memfasilitasi program-program kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Universitas melalui LP2M-PMP minimal menyiapkan 1 

desa binaan yang dapat digunakan untuk pengabdian 

kepada masyarakat semua fakultas. 

3. Fakultas minimal memiliki 1 studio/ laboratorium/ 

bengkel. 

4. Secara bertahap Universitas melalui LP2M-PMP 

mendorong Fakultas minimal memiliki 1 inkubator 

bisnis. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikt.i  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi.  

3. Rencana Strategi Universitas Siliwangi. 

4. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Pada 

Masyarakat (RIP PPM). 

5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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6. Rencana Operasional (Renop) PPM. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 

tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

6. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 
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1. Visi dan Misi 

Univer-sitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi 

wajib menyelenggarakan tridharma yang mencakup pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada 

masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam prosesnya 

pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan dampak 

terhadap masyarakat dengan mengacu pada dengan visi dan misi 

universitas. Pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh 

pelaksana pengabdian harus melalui tahapan seleksi penerimaan dari 

tim penilai LP2M-PMP.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) LP2M-PMP 

5) Dosen 

6) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Pedoman pengabdian kepada masyarakat merupakan standar 

kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat 

dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

d. Tahapan seleksi merupakan tahapan verifikasi dan penilaian yang 

dilakukan oleh tim penilai yang berfokus pada penilaian teknis dan 

administrasi proposal pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki luaran dan 

relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam renstra 

pengabdian kepada masyarakat Universitas Siliwangi. 

2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengusulkan proposal 

pengabdian kepada LP2M-PMP. 

3) LP2M melakukan penyeleksian usulan proposal pengabdian 

kepada masyarakat dengan melibatkan Tim Penilai. 

4) Proses pengusulan dan penilaian dilakukan pada layanan 

Simpemaus. 

6. Strategi 1) LP2M melakukan sosialisasi standar seleksi penerimaan 

pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika 

2) Universitas Siliwangi memberikan memotivasi kepada dosen dan 

mahasiswa untuk senantiasa melakukan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3) Merencanakan jadwal penerimaan proposal pengabdian kepada 

masyarakat., penyusunan indikator penilaian, dan penyusunan 

panduan pengabdian kepada masyarakat, serta tim 

penilai/reviewer. 

4) Seleksi penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat. 

dilakukan oleh tim penilai/reviewer yang telah ditunjuk oleh 

pihak LP2M-PMP. 

5) Hasil penilaian penerimaan proposal diumumkan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

7. Indikator 1) Peningkatan jumlah usulan proposal pengabdian kepada 

masyarakat.  

2) Penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

skim pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di lingkungan 
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Universitas Siliwangi 

3) Penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

jadwal yang telah ditetapkan. 

4) Penilai/reviewer melakukan penilaian berdasarkan bidang ilmu 

yang sesuai. 

5) Penilaian proposal berdasarkan peraturan penilaian. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan:  

1. Rencana Stategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi.  

2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Kemristekdikti. 

3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi.  

4. Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi (SIMPEMAUS). 

9. Referensi 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 

8. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 

9. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Univer-sitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional 

tahun 2022. 
 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasionale Standar  Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dalam prosesnya pengabdian kepada masyarakat harus dapat 

memberikan dampak terhadap masyarakat dengan mengacu pada 

dengan visi dan misi universitas. Pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat memiliki intrumen analisis laporan yang 

merupakan standar bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.  

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi 

Isi Standar 

1) Rektor serta Wakil Rektor 

2) Dekan serta Wakil Dekan   

3) Ketua Jurusan/Program Studi 

4) LP2M-PMP 

5) Dosen 

6) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Pedoman pengabdian kepada masyarakat merupakan standar 

kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat 

dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

d. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat merupakan tahap akhir 

proses pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam 

bentuk pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan 

publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat. 

e. Instrumen pelaporan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 

proposal pengabdian kepada masyarakat, laporan kemajuan hasil 

pengabdian kepada masyarakat, laporan akhir pengabdian kepada 

masyarakat, log book kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

laporan penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat, 

naskah artikel publikasi karya ilmiah pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1) Peneliti melaporkan kemajuan hasil pengabdian kepada 

masyarakat kepada LP2M-PMP. 

2) Peneliti melaporkan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat 

kepada LP2M-PMP. 

3) Peneliti melaporkan logbook harian pengabdian kepada 

masyarakat kepada LP2M-PMP. 

4) Peneliti melaporkan penggunaan anggaran pengabdian kepada 

masyarakat kepada LP2M-PMP. 

5) Peneliti melaporkan naskah publikasi pengabdian kepada 

masyarakat kepada LP2M-PMP. 

6. Strategi 1) Lembaga memberikan memotivasi kepada dosen untuk senantiasa 

melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Lembaga melakukan sosialisasi standar instrumen analisis 

pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa. 

3) Membekali dosen dan mahasiswa tentang penyusunan instrumen 

laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
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7. Indikator 1) Peningkatan kualitas laporan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Adanya dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 

3) Tersusun jadwal/kalender pengabdian kepada masyarakat. 

4) Tersusun pedoman/panduan pengabdian kepada masyarakat. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan:  

1. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi.  

2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Kemristekdikti.  

3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 

Siliwangi.  

9. Referensi 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 

8. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 

9. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 

2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan 

IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk 

mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan 

pengabdian kepada masyarakat bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

 

2. Rasionale Standar  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan kegiatan 

yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan sebagai  

implementasi serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di 

masyarakat serta dalam rangka memajukan kesejahteraan bangsa. 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Universitas 

Siliwangi berkewajiban menyelenggarakan dharma perguruan 

tinggi dan mengembangkan selain pengabdian kepada masyarakat 

juga pengabdian kepada masyarakat, di samping pendidikan demi 

kemajuan bangsa, negara dan bagi kesejahteraan masyarakat. Agar 

hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diimplementasikan dan 

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan 

patokan, ukuran, kriteria tertentu dalam publikasi pengabdian 

kepada masyarakat atau standar yang harus dipenuhi agar hasil dari 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat bermanfaat bagi 

masyarakat maupun bagi bangsa serta bagi kesejahteraan 

masyarakat. Untuk itulah, maka ditetapkan standar publikasi hasil 

dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

civitas akademik berupa Standar Publikasi Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung 

Jawab Untuk 

1) Rektor 

2) Para Wakil Rektor 

3) Para Kepal Biro 
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Memenuhi Isi 

Standar 
4) Ketua LP2M-PMP 

5) Kapus Pengabdian kepada masyarakat LP2M-PMP 

6) Dosen/Pelaksana pengabdian 

7) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam 

beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apa pun yang berorientasi pada pelayanan dan sebagai  

implementasi serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang 

terdapat di masyarakat serta dalam rangka memajukan 

kesejahteraan bangsa. 
2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua luaran yang 

dihasilkan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik. Hasil pengabdian kepada masyarakat 

berupa :   

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian civitas 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.  

3. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit 

kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 

pengabdian kepada masyarakat.   

5. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah 

lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga pengabdian 

kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk 

lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan 

tinggi, dan wajib: 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat perguruan tinggi;   

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat;   

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat;   

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat;   

e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana 
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pengabdian kepada masyarakat;   

g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang berprestasi;   

h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;   

i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat; dan   

j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

dikelolanya. 

6. Publikasi adalah sebuah istilah teknis dalam konteks hukum dan 

utama dalam hukum hak cipta. Publikasi berarti tindakan 

penerbitan, dan juga mengacu pada setiap salinan. Suatu hak cipta 

diberikan bagi penulis atas karyanya, di mana hal itu merupakan 

hak eksklusif yang diberikan untuk mempublikasikan hasil 

karyanya. 

7. Mempublikasikan merupakan kegiatan membuat konten yang 

diperuntukkan bagi publik atau umum sehingga bisa dimanfaatkan 

dan dipergunakan bagi kepentingan umum. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:   

a. Publikasi;  

b. Jasa;   

c. Metode/cara;  

d. Produk/barang; dan 

e. Paten/HKI;  

2. Publikasi pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 

a. Dideseminasikan pada kegiatan seminar Nasional dan Seminar 

Internasional. 

b. Dimuat pada Prosiding ber-ISBN. 

c. Dimuat pada jurnal pengabdian lokal ber-ISSN. 

d. Dimuat pada jurnal pengabdian Nasional ber-ISSN. 

e. Dimuat pada jurnal pengabdian Nasional ber-ISSN dan terindeks 

DOAJ. 

f. Dimuat pada jurnal pengabdian Inernasional ber-ISSN tidak 

terindex. 

g. Dimuat pada jurnal pengabdian Inernasional ber-ISSN terindex 

scopus. 

3. Dimuat pada media cetak baik lokal, nasional maupun internasional. 

4. Semua publikasi luaran hasil pengabdian kepada masyarakat 

disesuaikan dengan skema yang terdapat di Universitas Siliwangi. 

6. Strategi 

Pelaksanaan Isi 

Standar 

1) Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat untuk bagian Standar Publikasi 

Pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika. 

2) Pengiriman/mengundang dosen/pelaksana pengabdian untuk 

mengikuti workshop/seminar penyusunan luaran hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

3) Membekali semua Dosen/Pelaksana dengan Buku Panduan 

Pengabdian kepada masyarakat. 
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7. Indikator 1) 100% Dosen/Pelaksana pengabdian mempublikasikan luaran hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

2) 100 % pengabdian dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan.  

3) Publikasi luaran pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan standar ini, 

diperlukan: 

1) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat.  

2) Pedoman Penulisan Pengabdian kepada masyarakat dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti. 

3) Pedoman Penulisan Pengabdian kepada masyarakat dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Siliwangi. 

4) Borang publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Kemristekdikti. 

8. Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Siliwangi. 

9. Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasional Standar 

Mekanisme 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Untuk mewujudkan misi Universitas Siliwangi yaitu 

penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang 

mendukung program pendidikan dan penelitian, maka diperlukan 

adanya standar mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan atau patokan yang 

akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, 

pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi, dan dosen serta 

mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.  

Maksud dan tujuan dibentuknya standar ini adalah untuk 

mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2M-PMP 

4) Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai peneliti  

6) Tim Pakar Pengabdian Kepada Masyarakat 

7) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian 

tridharma berupa kegiatan civitas akademika yang 

memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat meliputi:  

1. Universitas Siliwangi wajib menyediakan dana internal 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Selain dari anggaran pengabdian internal Universitas 

Siliwangi, pendanaan pengabdian dapat bersumber dari 

pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.  

3. Pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud 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 

f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di Universitas 

Siliwangi. 

5. Universitas Siliwangi wajib menyediakan dana pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat.  

6. Dana Pengelolaan pengabdian sebagaimana dimaksud 

digunakan untuk membiayai :  

a. Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan 

diseminasi hasil pengabdian.  

b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat.  

c. Insentif publikasi atau insentif hak kekayaan intelektual 

(HKI). 
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6. Strategi Strategi pelaksanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat adalah :   

1. Membuat standar komponen rincian penyelenggaraan 

pengabdian kepada masyarakat.  

2. Diseminasi standar rincian biaya penyelenggaraan 

pengabdian kepada masyarakat ke seluruh civitas akademika. 

3. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian yang mendapatkan 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

untuk menandatangani kontrak pengabdian sebelum 

pencairan dana oleh pihak keuangan.  

4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

kepada pelaksana pada akhir kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat 

pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). 

7. Indikator Indikator pelaksanaan mekanisme standar pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat internal Universitas 

Siliwangi meliputi:   

1. Pengajuan proposal pengabdian 

a. Pengajuan proposal pengabdian dilakukan oleh dosen yang 

memiliki NIDN/NIDK diawali dengan mendaftar dan 

melengkapi identitas pengusul ke SIMPEMAUS, termasuk 

pengisian pada aplikasi tingkat kesiapterapan teknologi 

(TKP) dengan menggunakan username dan password yang 

telah dimiliki. 

b. Username dan Password dapat diperoleh di LP2M-PMP 

Universitas Siliwangi. 

c. Proposal yang diunggah harus terlebih dahulu disahkan 

sesuai dengan format yang berlaku dan sebanyak dua 

eksemplar dokumen cetak yang telah disahkan harus 

diserahkan ke LP2M-PMP Universitas Siliwangi 

2. Seleksi proposal 

Proposal diseleksi oleh komite penilai/reviewer yang dibentuk 

oleh LP2M-PMP Universitas Siliwangi. Seleksi proposal 

dilakukan dalam dua tahap yaitu secara daring dan pembahasan 

proposal pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pengumuman proposal yang didanai  
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Rektor Universitas Siliwangi akan memutuskan proposal 

pengabdian yang akan didanai yang diusulkan oleh ketua 

LP2M-PMP, dan keputusan tersebut bersifat final. Selanjutnya 

LP2M-PMP akan mengumumkan proposal yang didanai 

berdasarkan keputusan Rektor. 

4. Kontrak pengabdian kepada masyarakat 

a. LP2M-PMP membuat kontrak pengabdian kepada 

masyarakat dengan ketua pelaksana pengabdian yang 

proposal pengabdiannya telah lolos seleksi yang mengatur 

hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

b. Kontrak pengabdian dilakukan antara ketua LP2M-PMP dan 

dosen/pelaksana pengabdian.  

c. Pelaksana pengabdian harus melaksanakan pengabdian 

segera setelah kontrak pengabdian ditandatangani.  

d. Pengelolaan luaran pengabdian berupa hak kekayaan 

intelektual (HKI) diatur dalam lampiran sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari perjanjian kerja pengabdian. 

5. Pendanaan dan biaya pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat 

Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan pengabdian 

meliputi biaya pengelolaan dan seleksi proposal, pengawasan 

(monev), dan seminar hasil pengabdian dibebankan kepada 

anggran Universitas Siliwangi dengan tidak mengurangi 

anggaran pengabdian yang telah ditetapkan untuk setiap 

pelaksana. 

6. Pengawasan (monev) dan pelaporan hasil pengabdian  

Pengawasan atas hasil pengabdian dilaksanakan oleh tim penilai 

yang dipilih oleh LP2M-PMP. Hasil monitoring dan evaluasi 

dilaporkan oleh tim penilai melalui Simpemaus. 

7. Penilaian luaran hasil pengabdian. 

a. Laporan hasil pengabdian merupakan laporan akhir 

pelaksanaan pengabdian. 

b. Pelaksana pengabdian wajib menyampaikan laporan hasil 

pengabdian dan luaran hasil pengabdian yang dijanjikan. 

c. Komite penilai/reviewer menilai kelayakan atas pelaksanaan 

pengabdian berdasarkan laporan output hasil pengabdian 

dan luaran hasil pengabdian yang dijanjikan. 

d. Komite penilai/reviewer output pengabdian memberikan 

rekomendasi kepada penyelenggara pengabdian sesuai 

skema pengabdian yang diajukan, antara lain 1) persentase 
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tingkat keberhasilan pengabdian sesuai dengan proposal 

yang dijanjikan. 2) saran dan masukan terkait dengan 

kesesuaian anggaran pengabdian yang telah diberikan atas 

hasil pengabdian. 3) saran dan masukan terkait dengan 

keberlanjutan pengabdian. 4) rekomendasi untuk 

mendapatkan biaya tambahan luaran. 

e. Hasil pengabdian dan rekomendasi dituangkan dalam berita 

acara untuk disampaikan kepada LP2M-PMP. 

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:   

1. Standar komponen rincian anggaran pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Naskah kontrak pengabdian kepada masyarakat. 

3. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi pengabdian dan 

rekomendasi. 

5. SK rektor tentang penetapan peserta pengabdian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen.  

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
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Universitas Siliwangi. 

11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi 

Universitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

2. Rasional Standar 

Kategorisasi 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Untuk mewujudkan misi Universitas Siliwangi yaitu 

penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang 

mendukung program pendidikan, maka diperlukan adanya standar 

kategorisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai acuan atau patokan yang akan menjadi 

pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan 

fakultas, ketua jurusan/program studi, dan dosen serta mahasiswa 

yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.  

Maksud dan tujuan dibentuknya standar ini adalah untuk 

mengatur kategorisasi pendanaan dan pembiayaan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2M-PMP 

4) Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

6) Tim Pakar Pengabdian kepada masyarakat 

7) Mahasiswa. 
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4. Definisi Istilah 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian 

tridharma berupa kegiatan civitas akademika yang 

memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar kategorisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat meliputi:  

1. Universitas Siliwangi wajib menyediakan dana internal 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Selain dari anggaran pengabdian internal Universitas 

Siliwangi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat 

bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain 

baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat.  

3. Kategorisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat internal Universitas Siliwangi berdasarkan pada 

kriteria dan persyaratan umum yaitu:  

a) Jangka waktu pengabdian minimum 8 (delapan) bulan dan 

skema 1 (satu) tahun. 

b) Jumlah tim pelaksana maksimum empat orang (satu ketua 

dan tiga orang anggota). 

c) Pendanaan dan pembiayaan pengabdian disesuaikan 

dengan skema pengabdian yang telah di tetapkan. 

d) Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada 

tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai 

anggota. 

e) Surat kesediaan dua mitra ditandatangani di atas materai 

dan dilampirkan dalam usulan. 

6. Strategi Strategi kategorisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat adalah:   

1. Membuat standar komponen rincian penyelenggaraan 

pengabdian kepada masyarakat.  

2. Diseminasi standar rincian kategorisasi penyelenggaraan 

pengabdian kepada masyarakat  ke seluruh civitas 

akademika. 

3. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian utama yang 

mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat untuk menandatangani kontrak pengabdian 
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sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.  

4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

kepada pelaksana pada akhir kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian utama yang 

mendapatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersumber dari pemerintah untuk membuat 

surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). 

7. Indikator Indikator pelaksanaan  standar kategorisasi pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat internal Universitas 

Siliwangi meliputi:   

a. Ketua dan anggota pelaksana pengabdian adalah dosen tetap 

Universitas Siliwangi yang memiliki Nomor Induk Dosen 

Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 

dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  

b. Pengusul tidak sedang mengikuti tugas belajar.  

c. Setiap dosen/pelaksana yaitu satu proposal skema pengabdian 

Universitas Siliwangi atau skema pengabdian desentralisasi 

atau kompetitif nasional.  

d. Dosen/pelaksana hanya boleh mengusulkan dua proposal 

pengabdian sebagai anggota pelaksana yaitu satu proposal 

skema pengabdian  Universitas Siliwangi dan satu proposal 

skema pengabdian desentralisasi atau komparatif nasional atau 

dua proposal pada skema berbeda pengabdian Universitas 

Siliwangi.  

e. Ketua peneliti/pelaksana yang proposalnya dinyatakan loaos 

seleksi untuk dibiayai, diwajibkan menandatangani Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

dengan ketua LP2M-PMP Universitas Siliwangi.  

f. Pencairan dana pengabdian dilakukan dalam dua tahap yaitu 

tahap I sebesar 70% setelah surat perjanjian kontrak 

pelaksanaan pengabdian, dan tahap II sebesar 30% setelah 

menyelesaikan laporan kemajuan pengabdian.  

g. Apabila pengabdian sebelum waktunya akibat kelalaian 

pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan 

pengabdian atau mengusulkan kembali pengabdian yang 

telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut 

tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang didanai 

oleh Universitas Siliwangi selama 2 (dua) tahun berturut-

turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah 
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diterima ke kas negara.  

h. Bagi dosen/pelaksana yang belum memenuhi kewajibannya 

melaporkan bukti submit publikasi nasional tidak 

terakreditasi, nasional terakreditasi, publikasi internasional 

dan hasil pengabdian tahun sebelumnya dan bukti fisik 

publikasi nasional tidak terakreditasi, akreditasi dan publikasi 

internasional dari hasil pengabdian dua tahun sebelumnya 

tidak akan diikutsertakan sebagai pengusul pengabdian pada 

tahun berjalan baik sebagai ketua maupun anggota.  

i. Proposal dikirim ke LP2M-PMP dengan cara unggah melalui 

Simpemaus (http://www.simpemaus.unsil.ac.id) 

j. Pertanggungjawaban dana pengabdian mengacu pada SBK 

tahun anggaran yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan mengacu pada Permenkeu Nomor 

33/PMP.02/2016. 

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:   

1. Standar komponen rincian anggaran pengabdian kepada 

masyarakat.  

2. Naskah kontrak pengabdian kepada masyarakat. 

3. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Berita acara hasil pengabdian kepada masyarakat dan 

rekomendasi. 

5. SK rektor tentang penetapan peserta pengabdian kepada 

masyarakat.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

http://www.simpemaus.unsil.ac.id/
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Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi.  

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

11. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Universitas Siliwangi. 

12. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi Univer-

sitas Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat 

nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan 

Misinya sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 

2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana 

untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses 

pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. 

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional 

2. Rasional Standar 

Pelatihan Penyusunan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Untuk mewujudkan visi, misi Universitas Siliwangi dalam 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan 

penyelenggaraan dharma pengabdian yang mendukung program 

pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan dharma pengabdian, disamping melaksanakan 

pendidikan dan penelitian. Agar penyelenggaraan dharma tersebut 

dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik 

secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, 

standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya 

penetapan standar pelatihan penyusunan pengabdian kepada 

masyarakat.  
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3. Pihak Yang 

Bertanggung Jawab 

Untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Ketua LP2-PMP 

4) Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M-PMP 

5) Seluruh Dosen sebagai pelaksana Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

6) Tim Pakar Pengabdian Kepada Masyarakat 

7) Mahasiswa. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan:  

1. Pelatihan penyusunan pengabdian merupakan keseluruhan 

kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi, produktivitas, civitas 

akademika dalam penyusunan proposal pengabdian kepada 

masyarakat.  

2. Standar pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang pelatihan penyusunan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

Isi standar pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat 

Universitas Siliwangi sebagai berikut:  

1. Pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat 

diselenggarakan oleh LP2M-PMP minimalnya 1 (satu) kali 

dalam setahun yang dapat diikuti oleh civitas akademika 

Universitas Siliwangi yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan program pelatihan yang diikuti. 

2. Pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat disusun 

berdasarkan program kerja LP2M-PMP secara berjenjang dan 

berkelanjutan berdasarkan skema pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan pengabdian kepada 

masyarakat diselenggarakan dengan metode yang relevan, 

efektif, dan efisien dalam rangka peningkatan kompetensi 

civitas akademika. 

4. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan pengabdian kepada 

masyarakat harus didukung dengan sarana dan prasarana yang 

memenuhi persyaratan untuk tercapainya kompetensi civitas 

akademika dalam penyusunan pengabdian kepada masyarakat.  

5. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan pengabdian harus 

didukung dengan instruktur yang memenuhi persyaratan 

kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang dan tugasnya.  

6. Kualifikasi kompetensi instruktur sebagaimana dimaksud 

mencakup kompetensi teknis, dan pengetahuan. 
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6. Strategi Strategi pelaksanaan standar pelatihan penyusunan pengabdian 

kepada masyarakat adalah: 

1. LP2M-PMP menyusun program kegiatan pelatihan 

pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat. 

2. LP2M-PMP membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan 

3. LP2M-PMP mensosialisasikan rencana kegiatan ke fakultas 

agar seluruh civitas akademika mengetahui kegiatan tersebut 

dan segera mempersiapkan diri menyusun proposal.  

4. LP2M-PMP menghubungi tim penilai baik dari internal 

maupun eksternal (DIKTI), meminta konfirmasi jadwal 

pelatihan untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan. 

5. LP2M-PMP membuat surat permohonan ke dekan tiap 

fakultas untuk menunjuk atau menawarkan kepada seluruh 

civitas akademika untuk menjadi peserta klinik/pelatihan 

penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat 

internal/eksternal.  

6. Peserta pelatihan diharapkan membawa draft proposal untuk 

dikonsultasikan kepada tim penilai.  

7. Draf proposal idealnya bisa diterima oleh LP2M-PMP satu 

minggu sebelum hari pelaksanaan untuk dikirim lebih dahulu 

kepada penilai sehingga penilai memiliki waktu untuk 

menilai draf proposal yang sudah diterimanya.  

8. Selain memberi materi yang diketahui dari DIKTI, penilai 

bisa menjelaskan kembali Pedoman Pengabdian Kepada 

Masyarakat  Edisi Terbaru. 

9. Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dan 

sudah diberikan komentar oleh penilai, diberikan kesempatan 

untuk memaparkan draf proposalnya. 

10. Penilai akan menilai kelayakan draft proposal tersebut. 

11. Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi 

komentar oleh penilai  

12. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang sudah 

diperbaiki dijilid dengan warna cover sesuai dengan skema 

pengabdian kepada masyarakat, lembar pengesahan 

ditandatangani oleh Dekan dan mengetahui ketua LP2M-

PMP. 

13. Pengusul membuat proposal berdasarkan panduan Pedoman 

Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi Terbaru baik 

internal/eksternal (DIKTI) dan dikirim melalui web 

SIMPEMAUS/SIMLITABMAS melalui operator penelitian 

dan pengabdian di LP2M-PMP. 
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7. Indikator 1. Terlaksananya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat 

yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait.  

2. Dosen pelaksana  yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang metode pengabdian minimal 50%. 

3. Dosen pelaksana yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan 

tentang penulisan artikel pengabdian minimal 50%. 

4. Usulan pengabdian kepada masyarakat dosen minimal 50% dari 

dosen yang aktif. 

5. Artikel pengabdian kepada masyarakat yang terbit di jurnal 

minimal 30 judul pertahun.  

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:  

1. Sertifikat pelatihan penyusunan pengabdian kepada masyarakat 

2. Laporan hasil pengabdian dosen.  

3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel pengabdian/jurnal 

pengabdian. 

4. Artikel hasil pengabdian yang terbit dalam jurnal pengabdian.  

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di perguruan Tinggi Tahun 2017.  

10. Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

Universitas Siliwangi. 
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11. Renstra dan Renop Universitas Siliwangi. 
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1. Visi dan Misi  

Universitas 

Siliwangi 

Visi Universitas Siliwangi: 

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk 

membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan 

dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. 

 

Misi Universitas Siliwangi: 

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi 

menetapkan Misinya sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 

lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa 

wirausaha. 

2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai 

wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil 

proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat 

dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, 

nasional, dan internasional. 

2. Rasionale Standar Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas 

Siliwangi diperlukan penyelenggaraan dharma pengabdian 

kepada masyarakat yang mendukung program Pendidikan 

Tinggi agar mampu menghasilkan karya pengabdian kepada 

masyarakat dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta 

kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Hal 

tersebut tersebut juga mengacu pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma 

pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan 

Pendidikan dan Penelitian; Pasal 12 yang menyatakan bahwa 

dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan 

suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui 

penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.  

Dalam pasal 18 UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa 

pemerintah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, 

memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim 

yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, 

perlu untuk meningkatkan kompetensi dosen tentang 

penulisan artikel ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah 

universal serta untuk mendorong produktivitas dosen agar 
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mampu menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasi di 

jurnal internasional. 

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka 

diperlukan acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi 

tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa 

sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pelatihan 

penulisan jurnal internasional pengabdian kepada masyarakat. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Memenuhi Isi 

Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  I 

3. Ketua LP2M-PMP  

4. Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat LP2M-PMP 

5. Kepala Pusat Publikasi LP2M-PMP 

6. Seluruh dosen sebagai pelaksana. 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan : 

1. Kegiatan pelatihan penulisan jurnal internasional adalah 

kegiatan pelatihan penyusunan artikel ilmiah yang sesuai 

dengan kaidah ilmiah universal sehingga dapat 

dipublikasi di jurnal internasional dengan mengundang 

narasumber. 

2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan (menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3. Standar pelatihan penulisan jurnal internasional 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal kemampuan penyelenggara dan narasumber 

untuk melakukan pelatihan penulisan jurnal 

internasional. 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Setiap dosen wajib menjadi pelaksana dan minimal 

memiliki 1 kegiatan pengabdian setiap tahun. 

2. Standar pelatihan penulisan jurnal internasional 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal kemampuan penyelenggara dan narasumber untuk 

melakukan pelatihan penulisan jurnal internasional. 

3. Penyelenggara adalah LP2M-PMP Universitas Siliwangi 

yang dikoordinir oleh Kapus Publikasi. 

4. Narasumber merupakan narasumber penilai (reviewer) 

Kemenristekdikti. 

5. Peserta adalah dosen yang memiliki draf artikel 

pengabdian pada masyarakat dan seluruh dosen yang 

melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

internal. 
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6. Strategi Pelaksanaan 

Isi Standar 

1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar 

Pelatihan penulisan jurnal internasional pengabdian 

kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika. 

2. Melaksanakan pelatihan penulisan jurnal internasional 

pengabdian kepada masyarakat 1 (satu) kali dalam satu 

tahun. 

7. Indikator 1. Seluruh dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat internal mengikuti pelatihan penulisan 

jurnal internasional pengabdian kepada masyarakat. 

2. Persentase jumlah publikasi pengabdian kepada 

masyarakat internal di jurnal internasional lebih besar atau 

sama dengan 30%. 

3. Adanya peningkatan persentase jumlah publikasi 

pengabdian kepada masyarakat internal di jurnal 

internasional lebih besar atau sama dengan 5% setiap 

tahunnya. 

8. Dokumen Terkait Untuk ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan 

standar ini, diperlukan: 

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada 

masyarakat.  

2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Kemenristekdikti.  

3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dari Universitas Siliwangi. 

4. SOP Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Penjamin 

Mutu Pengabdian kepada masyarakat dan SDM. 

5. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat.  

6. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada masyarakat 

Internal. 

7. Draft artikel ilmiah. 

9.  Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Siliwangi Edisi III Tahun 2018. 

6. Rencana Induk Pengembangan  Pengabdian Pada 

Masyarakat (RIP PPM). 
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