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          BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa 

perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang 

diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada 

Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 

dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik 

untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.  

Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan 

pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan 

mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau 

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten 

dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal 

memperoleh kepuasan.  

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan 

mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data 

Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam 

pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber 

informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi 

perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, 

perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi 

program studi dan perguruan tinggi.  

Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi 

penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 

UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) SPMI merupakan kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk 

mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari 
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SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU 

No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPME merupakan kegiatan sistematik 

penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga 

akreditasi mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional di luar perguruan tinggi 

yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan 

atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari 

SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU 

No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi 

atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi 

sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-

Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang 

ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban 

vertical (vertical accountability) perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan 

untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (continuous improvement), 

sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga 

pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub-sistem pertanggungjawaban horisontal internal 

(internal horizontal accountability). 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu 

adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu 

perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous improvement/ kaizen), 

sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan. Suatu 

perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila:  

1. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya;  

2. Perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan 

standar turunan;  

3. Perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan 

sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.  

Agar pendidikan di Universitas Samudra (UNSAM) bermutu, maka UNSAM harus 

menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan 

standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu 

pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. UNSAM merupakan salah satu perguruan 

tinggi yang sehat dan akuntabel. Sebagai Universitas yang sehat dan akuntabel, UNSAM 

akan selalu meningkatkan mutu secara terus menerus (Continuous Quality Improvement), 

sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang 

dilakukan oleh segenap civitas akademika UNSAM. Salah satu aspek adalah peningkatan 

mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk 

kegiatan akademik di UNSAM.  
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Untuk mampu menjadi Universitas yang berbudaya mutu, UNSAM harus 

melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, 

khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang 

pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. 

Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang 

isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengadopsi Merdeka 

Belajar, tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020.  

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan 

tinggi. Melalui Permen tersebut, UNSAM menetapkan standar dalam SPMI yang 

berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-

Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan 

standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar 

nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional 

Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.  

Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya. Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi bertujuan untuk:  

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan 

bangsa Indonesia yang berkelanjutan;  

2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pergururuan tinggi di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 

3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.  

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: 

1. dipenuhi oleh setap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional;  

2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin 

pembukaan program studi;  



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    4 

3. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada 

program studi;  

4. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  

5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraaan sistem penjaminan mutu 

internal;  

6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui 

akreditasi.  

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, 

dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional 

pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampau standar 

nasional pendidikan tinggi. Universitas Samudra untuk dapat menyelenggarakan 

pengelolaan pendidikannya menetapkan formulir dalam SPMI UNSAM yang terdiri atas:  

A. Standar SN-Dikti  

1. Formulir Kompetensi Lulusan 

2. Formulir Isi Pembelajaran 

3. Formulir Proses Pembelajaran 

4. Formulir Penilaian Pembelajaran 

5. Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan 

6. Formulir Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

7. Formulir Pengelolaan Pembelajaran 

8. Formulir Pembiayaan Pembelajaran 

9. Formulir Hasil Penelitian 

10. Formulir Isi Penelitian 

11. Formulir Proses Penelitian 

12. Formulir Penilaian Penelitian 

13. Formulir Peneliti 

14. Formulir Sarana dan Prasarana Penelitian 

15. Formulir Pengelolaan Penelitian 

16. Formulir Pendanaan dan Pembiayaan penelitian  

17. Formulir Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

18. Formulir Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

19. Formulir Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

20. Formulir Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

21. Formulir Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 
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22. Formulir Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

23. Formulir Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

24. Formulir Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.  

B. Standar Non SN-Dikti  

1. Formulir Kemahasiswaan 

2. Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru 

3. Formulir Pengelolaan Alumni 

4. Formulir Internasionalisasi Kampus 

5. Formulir Visi dan Misi 

6. Formulir Tata Pamong dan Kepemimpinan 

7. Formulir Pengelolaan Kerjasama 

8. Formulir Penjaminan Mutu 

9. Formulir Suasana Akademik 

10. Formulir Risiko 

11. Formulir Etika 

12. Formulir Layanan Perpustakaan 

13. Formulir Layanan Informasi 

14. Formulir Sarana dan Prasarana Umum 

15. Formulir Pengelolalaan Lingkungan Kampus 

16. Formulir Pengelolaan Keuangan 

17. Formulir Perencanaan dan Pengembangan 

18. Formulir Kesejahteraan Pegawai 

19. Formulir Belajar Diluar Kampus 

20. Formulir Pengelolaan MBKM  

  

 Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Samudra memiliki tugas dalam 

mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UNSAM 

melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di UNSAM. Melalui Peraturan 

Rektor UNSAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Universitas Samudra sebagai dasar hukum melakukan serangkaian perencanaan, 

penyusunan dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh 

Rektor UNSAM sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan 

non akademik di UNSAM. PPM berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Universitas, 

Fakultas, Program Studi (Prodi), dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus 

meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di UNSAM 

melalui SPMI.  

 

B. Tujuan   
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 Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI Universitas Samudra adalah untuk 

memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh UNSAM secara 

internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi universitas, fakultas dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di 

UNSAM untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan 

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan 

bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di 

bidang pendidikan/pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar 

dalam membangun budaya mutu. 

 

 

 

C. Sasaran  

 Sasaran penyusunan standar dalam SPMI Universitas Samudra ini ditujukan bagi 

Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Satuan, serta unit-unit terkait di 

lingkungan UNSAM untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non 

akademik agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.  
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BAB II 

LANDASAN PENYUSUNAN FORMULIR SPMI 

 

A. Visi Universitas Samudra  

“Pada Tahun 2030 Universitas Samudra Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Yang Mandiri 

dan Unggul” 

 

B. Misi Universitas Samudra 

Misi UNSAM yaitu: 

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;  

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, 

teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna;  

3. Menyiapkan tenaga akademik yang bermutu di bidang pendidikan dan non 

kepedidikan; dan  

4. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal 

secara berkelanjutan.  

 

C. Tujuan Universitas Samudra  

Tujuan UNSAM yaitu: 

1. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, 

memiliki kompetensi akademik yang handal sehinnga mampu bersaing di era 

global;  

2. Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi pengerak 

pembangunan yang berjiwa kepemimpinan, keteladanan, bertanggung jawab dan 

enterprenership;  

3. Melaksanakan tata Kelola dan Kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi;  

4. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, hasil penelitian 

untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa. 

 

D. Nilai Universitas Samudra 

Nilai Universitas Samudra dijabarkan melalui Peraturan Rektor Universitas 

Samudra No. 07 Tahun 2018 tentang Gerakan Unsam Semerbak, yang meliputi: 

1. Sehat: keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi; 

2. Edukatif: segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pengetahuan, 

pemahaman, dan pengajaran; 
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3. Merakyat: Universitas Samudra selalu memperjuangkan dan mengedepankan 

kepentingan rakyat, serta turut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

4. Bersih: kondisi kampus yang bebas dari sampah, kototran, dan polusi; 

5. Asri: kondisi kampus yang tertata dengan baik, indah, dan nyaman; dan 

6. Kebersamaan: sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa 

kekeluargaan/persaudaraan lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan 

profesional. 

 

E. Dasar Hukum Penetapan Standar Pendidikan Universitas Samudra  

Standar Mutu Universitas Samudra bidang pendidikan untuk semua program studi 

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan 

standar mutu Universitas Samudra bidang pendidikan, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

5.  

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra.  

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 

tentang Standar Pendidikan Guru.  

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 

tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 

2015-2019.  

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2014 

tentang Statuta Universitas Samudra.  

11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan 

Tinggi. 

12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.  

13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen 

Akreditasi.  

14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi tahun 2017;  
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15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi;  

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
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BAB III 

DOKUMEN FORMULIR SPMI 

 

A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

TINGGI (SN DIKTI) 

STANDAR PEMBELAJARAN 

1. Formulir Kompetensi Lulusan 

 

Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

1. Lulusan Universitas 
Samudra harus 

memenuhi tuntutan 
KKNI, dan kompetensi 
yang sesuai dengan 
kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
ketrampilan, yang 
dinyatakan dalam 

capaian pembelajaran 
lulusan 

a. Adanya dokumen 
kurikulum Program 

Studi yang memuat 
kompetensi lulusan 
program studi yang 
mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 
keterampilan yang 
dinyatakan dalam 
rumusan capaian 

pembelajaran lulusan, 
dengan pendekatan 
OBE (Outcome Based 

Education). 

b. Kompetensi Lulusan 
setiap program studi 

dapat dilihat dalam 
Buku Pedoman 
Akademik Universitas 

Samudra (UNSAM) 
c. Adanya SOP 

penyusunan dan 
peninjauan 

kompetensi lulusan 
untuk semua program 
studi di Universitas 
Samudra. 

1) Formulir Borang 
Kompetensi Lulusan 

Program Studi; 
2) Formulir Penilaian 

Borang Kompetensi 
Lulusan; 

3) Formulir Penilaian 
Kompetensi 
Lulusan;  

4) Formulir evaluasi 

capaian kompetensi 
lulusan setiap strata 
program studi; dan 

5) Pemetaan CPL 

Prodi dengan mata 

kuliah 

2. Universitas harus 
menetapkan kompetensi 

umum lulusan untuk 
setiap jenjang Pendidikan 

berdasarkan Visi, Misi 
dan Tujuan Universitas. 

a. Adanya dokumen 
penyusunan dan 

penetapan kompetensi 
umum lulusan di 

UNSAM 
b. Adanya pernyataan 

Kompetensi Umum 
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Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

lulusan yang 
dicantumkan dalam 

Buku Pedoman 

Akademik 

3. Fakultas menetapkan 

kompetensi lulusan 
rumpun ilmu yang sesuai 
dengan tuntutan pasar 
berdasarkan, Visi, Misi 

serta Tujuan Fakultas 
 

a. Adanya dokumen 

penyusunan dan 
penetapan kompetensi 
lulusan rumpun 
bidang ilmu 

b. Adanya pernyataan 
Kompetensi Umum 

lulusan untuk setiap 
rumpun bidang ilmu 

yang dicantumkan 
dalam Buku Pedoman 
Akademik 

 

4. Semua Program Studi 
harus menetapkan 

standar kompetensi 

lulusan sesuai dengan 
kualifikasi kemampuan 
lulusan program studi 

yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan 
ketrampilan, yang 
dinyatakan dalam 

rumusan capaian 

pembelajaran lulusan, 
dan proses 
penyusunannya 

melibatkan semua dosen 
dari setiap bidang ilmu 
program studi, 
stakeholder, dan ahli yang 

kompeten. 

a. Adanya dokumen 
program studi dalam 

menetapkan 

Kompetensi 
Lulusannya 

b. Adanya dokumen 

kompetensi lulusan 
program studi yang 
mencakup sikap, 
pengetahuan, dan 

ketrampilan, sekali 

dinyatakan dalam 
rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 

c. Adanya dokumen 
proses penyusunan 
kompetensi lulusan 
program studi yang 

melibatkan semua 
dosen dari setiap 
bidang ilmu program 
studi, stakeholder, dan 

ahli yang kompeten. 
d. Adanya pernyataan 

Kompetensi Lulusan 

program studi yang 
dicantumkan dalam 

Buku Pedoman 
Akademik 

e. Adanya dokumen 

1) Instrumen evaluasi 
capaian kompetensi 

lulusan program 

studi 
2) Instrumen evaluasi 

capaian sub CPL di 

program studi  
3) Formulir monitoring 

dan evaluasi 
kelengkapan 

dokumen kurikulum 

di program studi.  
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Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

pernyataan 
Kompetensi lulusan 

program studi 

dijabarkan menjadi 
rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 
(PLO=Programme 

Learning Outcome) 

5. Standar Kompetensi 
Lulusan Program Studi 
sebagai acuan dalam 
merumuskan dan 

menetapkan 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. 

a. Adanya dokumen 
analisis SKL untuk 
merumuskan standar 
isi pembelajaran di 

program studi 
b. Adanya dokumen 

analisis SKL untuk 
merumuskan standar 

proses pembelajaran 
di program studi 

c. Adanya dokumen 
analisis SKL untuk 

merumuskan standar 
penilaian 
pembelajaran di 
program studi 

d. Adanya dokumen 
analisis SKL untuk 
merumuskan standar 
dosen dan tenaga 

Pendidikan di 
program studi 

e. Adanya dokumen 
analisis SKL untuk 

merumuskan standar 
Sarana dan Prasarana 
pembelajaran di 

program studi 
f. Adanya dokumen 

analisis SKL untuk 
merumuskan standar 

pengelolaan 
pembelajaran di 
program studi 

g. Adanya dokumen 

analisis SKL untuk 
merumuskan standar 
pembiayaan 

1) Instrumen 
monitoring dan 
evaluasi capaian 
SKL untuk lulusan 

strata di program 
studi 

2) Instrumen 
monitoring dan 

evaluasi capaian 
SKL untuk standar 
Proses  

3) Instrumen 

monitoring dan 
evaluasi capaian 
SKL untuk standar 
Penilaian 
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Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

pembelajaran di 
program studi 

6. Program Studi sudah 
mempunyai rumusan 
capaian pembelajaran 

lulusan yang mengacu 
pada deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan 
KKNI dan memiliki 

kesetaraan dengan 
jenjang kualifikasi pada 

KKNI 
 

a. Adanya dokumen 
rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 

program studi yang 
mengacu pada 
deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan 

KKNI dan memiliki 
kesetaraan dengan 

jenjang kualifikasi 
pada KKNI 

b. Adanya analisis 
rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 
untuk menentukan 

matakuliah di 
program studi 

c. Adanya peta 

matakuliah di setiap 
program studi 
berdasarkan rumusan 
capaian pembelajaran 

lulusannya 

1) Instrumen 
monitoring dan 
evaluasi capaian 

mata kuliah 
berdasarkan analisis 
CPL dan Sub CPL  

2) Instrumen 

monitoring dan 
evaluasi kelayakan 

peta mata kuliah 
berdasarkan CPL 

dan sub CPL  
 

7. Program studi harus 

merumuskan kompetensi 

sikap sebagai 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. 

a. Adanya kompetensi 

sikap lulusan di setiap 

program studi 
b. Adanya analisis 

rumusan kompetensi 

sikap sebagai 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 di 

1) Instrumen 

monitoring dan 

evaluasi capaian 
kompetensi sikap 
lulusan program 

studi  
2) Instrumen 

monitoring dan 
evaluasi peta 

kegiatan 
pembentukan sikap 
lulusan berdasarkan 
rumusan PLO 
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Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

program studi yang 
bersangkutan. 

c. Adanya peta kegiatan 

program studi 
berdasarkan rumusan 
lulusannya 

8. Program Studi harus 
merumuskan kompetensi 
pengetahuan sebagai 

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. 
 

a. Di setiap program 
studi ada dokumen 
rumusan kompetensi 

pengetahuan lulusan 
secara spesifik dan 

sesuai dengan 
tuntutan 

b. Di setiap program 
studi ada dokumen 
analisis rumusan 
kompetensi 

pengetahuan sebagai 
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 

c. Adanya peta 
matakuliah di 
program studi 

berdasarkan rumusan 

kompetensi 
pengetahuan yang 
harus dikuasai 
lulusannya 

1) Instrumen 
monitoring dan 
evaluasi capaian 

kompetensi 
pengetahuan lulusan 

program studi  
2) Instrumen 

monitoring dan 
evaluasi peta mata 
kuliah di program 
studi berdasarkan 

rumusan kompetensi 
pengetahuan yang 

harus dikuasai 

lulusannya  
 

9. Program Studi harus 
merumuskan kompetensi 

keterampilan sebagai 
kemampuan melakukan 
unjuk kerja dengan 
menggunakan konsep, 

a. Di setiap program 
studi ada dokumen 

rumusan kompetensi 
keterampilan 
lulusannya 

b. Adanya dokumen 

1) Instrumen 
monitoring dan 

evaluasi capaian 
kompetensi 
keterampilan lulusan 
program studi  
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Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

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; 
dan 

b. keterampilan khusus 
sebagai kemampuan 
kerja khusus yang 
wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan sesuai 

dengan bidang 
keilmuan program 
studi. 

analisis rumusan 
kompetensi 

keterampilan sebagai 

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. 

c. Di setiap program 

studi ada dokumen 

rumusan keterampilan 
umum yang harus 
dimiliki lulusannya 

d. Di setiap program 
studi adanya dokumen 
rumusan keterampilan 
khusus yang harus 

dimiliki lulusannya 

2) Instrumen 
monitoring dan 

evaluasi peta 

rumusan 
keterampilan umum 
dan keterampilan 
khusus sesuai PLO 

program studi 

10. Program studi harus 
merumuskan pengalaman 

kerja mahasiswa dalam 
kegiatan di bidang ilmu 
program studi pada 

jangka waktu tertentu, 

berbentuk pelatihan 
kerja, kerja praktik, 
praktik kerja lapangan/ 
praktek kerja mengajar 

atau bentuk kegiatan lain 
yang sejenis sesuai 
spesifikasi program studi. 

a. Di setiap program 
studi ada dokumen 

rumusan pengalaman 
kerja lulusan yang 
relevan dengan 

capaian kompetensi 

pembelajaran lulusan 
program studi 

b. Adanya dokumen 
analisis kegiatan 

praktik yang harus 
dilatihkan kepada 
mahasiswa sebagai 

bagian dari 

pembentukan 
pengalaman kerja 

Instrumen 
monitoring dan 

evaluasi kegiatan 
praktek yang 
mendukung 

kompetensi lulusan 

program studi 
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Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

yang sesuai dengan 
tuntutan kompetensi 

pembelajaran lulusan 

program studi 

11. Program studi harus 

sudah menetapkan 
rumusan kompetensi 
sikap dan keterampilan 
sesuai spesifikasi program 

studinya 
 

a. Di setiap program 

studi ada dokumen 
rumusan kompetensi 
sikap dan 
keterampilan yang 

spesifik sesuai 
spesifikasi program 

studi 
b. Adanya dokumen 

analisis potensi lokal 
dalam merumuskan 
Keterampilan spesifik 
lulusan program studi 

Instrumen 

monitoring dan 
evaluasi potensi 
lokal dalam 
merumuskan 

keterampilan khusus 
pada lulusan 

program studi 

12. Program studi harus 

sudah menetapkan 

rumusan pengetahuan 
dan keterampilan sebagai 
bagian capaian 

pembelajaran lulusan 
yang disusun dalam 
forum program studi 
sejenis 

 

a. Adanya dokumen 

pembahasan dengan 

kumpulan program 
studi sejenis tentang 
rumusan pengetahuan 

dan keterampilan 
sebagai bagian 
capaian pembelajaran 
lulusan 

b. Adanya dokumen 

pembahasan rumusan 
pengetahuan dan 
keterampilan sebagai 

bagian capaian 
pembelajaran lulusan 
pada forum Program 
Studi sejenis 

 

13. Program studi harus 

menetapkan lama studi 

rata- rata, IPK lulusan 
rata-rata, lama tunggu 
lulusan mendapat 
pekerjaan yang 

capaiannya dievaluasi di 
akhir tahun ajaran 

 

a. Adanya dokumen 

penetapan target lama 

studi rata-rata, IPK 
lulusan rata-rata, lama 
tunggu lulusan 
mendapat pekerjaan di 

setiap program studi 
b. Adanya dokumen 

evaluasi lama studi 

rata- rata, IPK lulusan 

rata-rata, lama tunggu 
lulusan mendapat 

Formulir data base 

laporan 
perkembangan studi 
mahasiswa yang 
mencakup lama 

studi, IPK rata-rata, 
masa tunggu kerja 
lulusan 
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Pernyataan Standar 

Kompetensi Lulusan 
 

Indikator Formulir 

pekerjaan yang 
dilakukan setiap 

program studi 

c. Adanya dokumen 
laporan capaian 
program studi kepada 
Rektor melalui Dekan 

14. Program studi harus 
melakukan 

penyempurnaan SKL 
setiap tahun dengan 

melakukan tracer study 

yang melibatkan alumni, 
pengguna alumni dan 
stakeholders lainnya 

 

a. Adanya dokumen 
hasil survey rata-rata 

masa tunggu lulusan 
dalam memperoleh 

pekerjaan pertama, 
minimal sekali dalam 

lima tahun; 
b. Adanya dokumen 

hasil survey bidang 
kerja lulusan sesuai 

dengan bidang 
studinya, minimal 

sekali dalam lima 

tahun; 
c. Adanya dokumen 

evaluasi kompetensi 
lulusan melalui tracer 

study minimal sekali 

dalam 4 tahun. 

1) Formulir tracer study 

untuk alumni 
program studi 
(memuat masa 
tunggu, rata-rata 

IPK, dan bidang 
kerja) 

2) Formulir tracer study 

untuk pengguna 
lulusan  

3) Instrumen 
monitoring dan 

evaluasi hasil tracer 

study untuk 

penyempurnaan 
CPL 

15. Program studi harus 
melakukan peninjauan 

SKL minimal sekali 
dalam lima tahun dengan 
melakukan tracer study 

yang melibatkan alumni, 
pengguna alumni dan 
stakeholders lainnya 

Program studi harus 
melakukan peninjauan 

SKL minimal sekali 
dalam lima tahun 
dengan melakukan 
tracer study yang 

melibatkan alumni, 
pengguna alumni dan 
stakeholders lainnya 

Instrumen tracer 

study program studi. 
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2. Formulir Isi Pembelajaran 

 

Pernyataan Standar Isi 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

1. UNSAM sudah 

menetapkan dokumen isi 

pembelajaran di setiap 
program studi sebagai 
kriteria minimal tingkat 
kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran. 

a. Adanya dokumen 

analisis isi 

pembelajaran di 
program studi, 

b. Adanya dokumen 
RPS untuk setiap 

mata kuliah di 
program studi, dan 

c. Adanya dokumen 

analisis kesesuaian 

tingkat kedalaman 
dan keluasan materi 
pembelajaran yang 

tercantum di RPS 
setiap mata kuliah 
program studi. 

1) Formulir borang 

standar isi 

pembelajaran; 
2) Instrumen evaluasi 

capaian 
pembelajaran 

lulusan di setiap 
program studi;  

3) Formulir 

kelengkapan 

komponen 
dokumen di 
program studi; 

(sama dengan 
F.1.4.3) 

4) Formulir panduan 
penyusunan 

kurikulum 
program studi; 

5) Formulir 
monitoring dan 

evaluasi 
penyusunan 
kurikulum; 
 

2. Program studi 
merumuskan dan 

menetapkan keluasan dan 
kedalaman materi 
pembelajaran berdasarkan 
capaian pembelajaran 

lulusan. 

a. Adanya dokumen 
capaian pembelajaran 

untuk lulusan di 
tingkat universitas dan 
program studi, 

b. Adanya dokumen 

pedoman penyusunan 
kurikulum di tingkat 
universitas dan 
fakultas,  

c. Adanya dokumen 
kebijakan dalam 
penetapan kurikulum 
di tingkat universitas 

dan fakultas,  
d. Adanya dokumen 

kurikulum 
berdasarkan KKNI 

yang sesuai dengan 

1) Formulir RPS 
mata kuliah; 

2) Instrumen 
monitoring dan 
evaluasi 
penyusunan 

Rencana 
Pembelajaran 
Semester (RPS) 
Program Studi; 

3) Formulir 
monitoring 
penyempurnaan 
RPS setiap mata 

kuliah di awal 
tahun ajaran 
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Pernyataan Standar Isi 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

capaian pembelajaran, 
disusun oleh program 

studi dan koordinator 

mata kuliah 
universitas, 

e. Adanya dokumen 
kurikulum program 

studi yang memenuhi 
KKNI. 

3. Lulusan setiap program 
studi harus memenuhi 

kompetensi minimal, 
yaitu: menguasai konsep 

teoritis bidang 
pengetahuan dan 
keterampilan tertentu 
secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan 

dan keterampilan tersebut 

secara mendalam. 

a. Adanya dokumen 
kompetensi minimal 

dalam menguasai 
konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan 
keterampilan tertentu 
secara umum dan 
konsep teoretis bagian 

khusus dalam bidang 
pengetahuan dan 

keterampilan tersebut 

secara mendalam. 

1) Formulir evaluasi 
kedalaman dan 

keluasan materi 
pembelajaran 

lulusan program 
diploma tiga; 

2) Formulir 
monitoring 

kelengkapan 
dokumen proses 

penyusunan 

standar isi tingkat 
Diploma tiga 

4. Tingkat kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran yang disusun 
oleh program studi serta 

koordinator mata telah 

bersifat kumulatif dan atau 
integratif serta 
dikembangkan dengan 

memanfaatkan hasil 
penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen. 

a. Adanya dokumen 
pemetaan isi materi 
pembelajaran mata 
kuliah,  

b. Adanya dokumen 

pedoman 
pengembangan isi 
materi pembelajaran 

secara kumulatif dan 
integratif, 

c. Adanya dokumen 
panduan pemanfaatan 

hasil penelitian dan 
pengabdian pada 
masyarakat sebagai 
materi pembelajaran.  

1) Formulir evaluasi 
kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran 

lulusan program 

sarjana; 
2) Formulir 

monitoring 

kelengkapan 
dokumen proses 
penyusunan 
standar isi tingkat 

Sarjana; 
3) Formulir evaluasi 

kelayakan 
penentuan SKS 

mata kuliah; 
4) Formulir validasi 

kelayakan susunan 
mata kuliah dalam 

struktur kurikulum 
program studi; 

5) Formulir RPKPM 
mata kuliah 
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Pernyataan Standar Isi 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

5. Dalam melakukan 
pemilihan bahan kajian 

dan materi pembelajaran, 

koordinator program studi 
harus memperhatikan 
kebutuhan industri, 
kebutuhan masyarakat,dan 

kebutuhan profesional. 

a. Adanya dokumen 
tracer study dan FGD 

(focus group disscusion) 

tentang kebutuhan 
stakeholder (industri, 

masyarakat dan 
profesional), dan 

b. Adanya dokumen 

tabel analisis bahan 
kajian berdasarkan 
tracer study pada 

pengguna lulusan 
program studi. 

1) Formulir tracer 

study untuk alumni 

yang memuat 
masa tunggu, 
bidang kerja; 

(sama seperti 
F.1.14.1) 

2) Formulir tracer 

study untuk 

pengguna lulusan; 
(sama seperti 

F.1.14.2) 
3) Instrumen 

monitoring dan 
evaluasi hasil tracer 

study untuk 

penyempurnaan 

CPL (sama seperti 
F.1.14.3) 

6. Penetapan mata kuliah 
oleh koordinator program 
studi didasarkan pada 
capaian pembelajaran 

lulusan dan bahan kajian. 

a. Adanya dokumen 
analisis capaian 
pembelajaran lulusan 
dan bahan kajian 

dalam menetapkan 
mata kuliah di 
program studi, dan 

b. Adanya dokumen 

matriks evaluasi mata 
kuliah dan matriks 
penyusunan 
kurikulum.  

 

7. Penetapan bobot mata 
kuliah oleh tim penyusun 

kurikulum harus 
memperhatikan: 

a. tingkat kemampuan 

yang harus dicapai; 
b. kedalaman dan 

keluasan materi 
pembelajaran yang 

harus dikuasai; 
c. metode/strategi 

pembelajaran yang 

dipilih untuk mencapai 

kemampuan tersebut. 

a. Adanya dokumen 
analisis bobot mata 

kuliah dalam 
menentukan besar 

bobot SKS, 

b. Adanya dokumen 
RPS yang baku untuk 
semua mata kuliah, 
dan 

c. Tersedianya daftar 
mata kuliah berikut 
bobotnya.  
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Pernyataan Standar Isi 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

8. Penyusunan mata kuliah 
dalam struktur kurikulum 

oleh tim kurikulum harus 

memperhatikan: 
a. Konsep pembelajaran 

yang direncanakan 
dalam usaha memenuhi 

capaian pembelajaran 
lulusan; 

b. Ketepatan letak mata 
kuliah yang disesuaikan 

dengan keruntutan 
tingkat kemampuan dan 
integrasi antar mata 
kuliah; 

c. Beban belajar 
mahasiswa rata-rata di 
setiap semester. 

a. Adanya peta mata 
kuliah berdasarkan 

kompetensi yang 

dijanjikan dimiliki 
oleh lulusan program 
studi, 

b. Tersedianya dokumen 

struktur kurikulum 
dan sebaran mata 
kuliah berdasarkan 
kompetensi, 

c. Adanya aturan beban 
belajar mahasiswa 
berdasarkan Indeks 
Prestasi Semester 

yang didapat pada 
semester sebelumnya. 

 

1) Instrumen 
monitoring dan 

evaluasi capaian 

kompetensi sikap 
lulusan program 
studi; (sama seperti 
F.1.7.1) 

2) Instrumen 
monitoring dan 
evaluasi peta mata 
kuliah di program 

studi berdasarkan 
rumusan 
kompetensi 
pengetahuan yang 

harus dikuasai 
lulusannya. 
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3. Formulir Standar Proses Pembelajaran 

Pernyataan Standar Proses 

Pembelajaran 
Indikator Formulir 

1. Program studi wajib 
menetapkan mata 

kuliah pada tiap 

semester yang diambil 
oleh mahasiswa. 

Dokumen kurikulum program 
studi yang sudah diunggah 

dalam Sistem informasi dan 

diketahui oleh mahasiswa. 

 

1) Formulir Borang 
Standar Proses 

Pembelajaran 

2) Formulir 
evaluasi 
kedalaman dan 

keluasan materi 
pembelajaran 
lulusan. 

 

2. Mahasiswa aktif 

setelah semester 1 dan 
2 wajib mengambil 
mata kuliah sesuai 

dengan Indeks Prestasi 
Semester. 

a. Dokumen Kartu Hasil Studi 
setiap mahasiswa  

b. Dokumen KRS setiap 

mahasiswa yang mengacu 
kepada KHS semester 
sebelumnya  

c. Dokumen peraturan akademik 

yang menetapkan pengambilan 
beban SKS yang mengacu 

kepada perolehan Indeks 
Prestasi Semester (IPS) pada 

semester berjalan dilakukan 
setelah mahasiswa menempuh 
satu semester perkuliahan 
dengan rincian sebagai berikut:  

IPS ≤ 2,00  12 SKS  
2,00 > IPS ≤ 2,75  20 SKS  
2,75 < IPS ≤ 3,50  22 SKS  
IPS > 3,50  24 SKS  

 

1) Formulir 
penyusunan peta 
mata kuliah 

2) Formulir 
monitoring 
kelayakan 
susunan mata 

kuliah  
3) Formulir 

monitoring 
penyusunan 

CPL sesuai 
tingkatan KKNI  

4) Formulir 
evaluasi 

kelayakan 
analisis CPL  

5) Formulir 
evaluasi 

kelengkapan 
CPL   

 

3. Dosen harus 
memberikan proses 
pembelajaran yang 
bersifat interaktif, 

holistik, integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 

berpusat pada 
mahasiswa.  

 

a. Dokumen RPS yang 
menunjukkan proses 
pembelajaran yang bersifat 
interaktif, holistik, integratif, 

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

b. Adanya dokumen yang 

membuktikan Proses 
perkuliahan harus berlangsung 
dua arah antara dosen dan 
mahasiswa.  

c. Adanya hasil evaluasi/hasil 
belajar mahasiswa terhadap 

1) Formulir 
KRS 

2) Formulir 
KHS 

3) Formulir 
Transkrip 
Nilai 
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proses pembelajaran  
d. Adanya dokumen yang 

membuktikan bahwa 
mahasiswa mampu 

menemukenali keunggulan 
dan kearifan lokal maupun 
nasional dalam kaitan dengan 

materi mata kuliah yang 

sedang ditempuh.  
e. Adanya dokumen yang 

menggambarkan keterkaitan 
materi yang sedang ditempuh 

dengan materi mata kuliah 
lain  

f. Adanya dokumen yang 

menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran yang 
mengutamakan sistem nilai 
norma, dan kaidah ilmu 
pengetahuan  

g. Materi dan evaluasi mengacu 
kepada penyelesaian masalah 
nyata dalam kehidupan sehari-

hari 

h. Adanya kelompok mahasiswa 
yang dibentuk dalam proses 
pembelajaran untuk 
membahas materi tertentu 

4. Dosen wajib membuat 
Rencana Pembelajaran 

Semester untuk setiap 

mata kuliah pada 
setiap jenjang 

pendidikan untuk 
setiap semester  

 

a. Seluruh mata kuliah sudah 
memiliki Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) 

untuk setiap semester disetiap 
jenjang yang memuat:  

1. Identitas RPS  
2. Capaian pembelajaran  
3. Kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran  
4. Bahan kajian  
5. Metode pembelajaran  
6. Waktu yang disediakan  

7. Pengalaman belajar dalam 
tugas yang harus diselesaikan 
mahasiswa  

8. Kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian  
9. Daftar pustaka yang 

digunakan  
b. Adanya dokumen RPS setiap 

Program Studi di Fakultas.  
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c. Adanya dokumen yang 
menyatakan bahwa RPS 
ditinjau setiap tahun oleh 
Program Studi maupun rumpun 

ilmu. 

5. Dosen dan mahasiswa 

wajib melaksanakan 

proses perkuliahan 
tatap muka minimal 16 
minggu pertemuan 

termasuk ujian tengah 
semester dan ujian 
akhir semester  

 

a. Tersedia seluruh dokumen 

daftar kehadiran perkuliahan 

yang diisi dengan paraf 
mahasiswa, ditandatangani oleh 
dosen dan disahkan oleh 

Koordinator Program Studi dan 
Wakil Dekan bidang akademik 
disetiap akhir semester  

b. Tersedia seluruh dokumen 

berita acara yang menjelaskan 
tentang materi yang telah 
disampaikan untuk setiap 
pertemuan yang ditandatangani 

oleh wakil mahasiswa dan 
dosen serta disahkan oleh 
Koordinator Program Studi dan 
Wakil Dekan/Direktur bidang 

akademik disetiap akhir 

semester 

1) Formulir 

Dokumen 

RPS mata 
kuliah di 
Program 

Studi 

 

6. Program studi harus 
melakukan peninjauan 
dan penyesuaian 
kurikulum secara 
berkala dengan 

memperhatikan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 

teknologi 

a. Adanya dokumen peninjauan 
kurikulum program studi secara 
berkala  

b. Adanya bukti dokumen RPS 

setiap mata kuliah yang 
mengadopsi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang relevan dengan 

kompetensi mata kuliah 

 

7. Pola pelaksanaan 
proses pembelajaran 

mengedepankan model 
pembelajaran interaksi 
dosen dan mahasiswa 
dalam pola 4C 

(Creative Thinking, 
Critical Thinking, 
Collaboration, and 
Communication) 

a. Adanya dokumen catatan 

proses perkuliahan  
b. Adanya dokumen hasil 

monitoring kesesuaian materi 
perkuliahan dengan RPS mata 

kuliah 

c. Adanya dokumen hasil 
monitoring proses pembelajaran 

1) Formulir 

daftar hadir 
perkuliahan 
mahasiswa 

2) Formulir 

daftra nilai 

perkuliahan 
3) Formulir 

daftra 

kehadiran 
dosen 

4) Formulir 
berita acara 

perkuliahan 

8. Proses Pembelajaran 
setiap mata kuliah 

sesuai dengan RPS 

a. Adanya dokumen hasil 

monitoring proses pembelajaran  
b. Adanya instrumen monitoring 

1) Formulir 

monitoring 
proses 
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yang sifat interaktif, 
holistik, integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 

kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 

pelaksanaan proses 
pembelajaran yang interaktif, 
holistik, integratif, saintifik, 
kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada 
mahasiswa 

perkuliahan 

9. Proses pembelajaran 
yang terkait dengan 
penelitian, mahasiswa 
wajib mengacu pada 

standar penelitian 

a. Adanya pedoman penelitian 
yang memenuhi standar 
penelitian  

b. Adanya lembar monitoring 
pelaksanaan penelitian 
mahasiswa 

 

10. Proses pembelajaran 
yang terkait dengan 
pengabdian kepada 
masyarakat oleh 

mahasiswa wajib 
mengacu pada standar 
pengabdian kepada 
masyarakat 

a. Adanya pedoman pengabdian 
yang memenuhi standar 

pengabdian kepada masyarakat  

b. Adanya lembar monitoring 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat oleh mahasiswa 

 

11. Program studi sudah 
menetapkan proses 

pembelajaran kurikuler 
secara sistematik dan 
terukur pada RPS 
mata kuliah dalam 

beban yang terukur  

 

a. Adanya RPS untuk setiap mata 
kuliah kurikululer  

b. Adanya proses yang sistematik 
dalam mencapai kompetensi 
setiap mata kuliah  

c. Ada hasil analisis yang tepat 

dalam menetapkan beban mata 
kuliah dengan tingkat 
kompetensi dan materi yang 
ditargetkan  

 

 

12. Program studi sudah 
menetapkan proses 
pembelajaran kurikuler 

untuk setiap mata 
kuliah menggunakan 
metode pembelajaran 
yang efektif sesuai 

dengan karakteristik 
mata kuliah dalam 
mencapai kompetensi 
yang ditetapkan 

a. Adanya bukti pelaksanaan 
pembelajaran mata kuliah yang 
menerapkan metode 

pembelajaran, diskusi 
kelompok, simulasi, studi kasus, 
pembelajaran berbasis proyek, 
pembelajaran berbasis masalah 

atau metode pembelajaran lain 
yang dapat secara efektif 
memfasilitasi pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan 

 

13. Program studi sudah 
menetapkan beberapa 
metode yang tepat 

untuk setiap mata 

kuliah berdasarkan 
karakteristik mata 

kuliahnya 

a. Adanya metode pembelajaran 
pada dokumen RPS setiap mata 

kuliah yang ditetapkan di 
program studi  
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14. Program studi 
menerapkan bentuk 
pembelajaran kuliah, 
responsi dan tutorial, 
seminar, praktikum, 

praktik studio, praktik 
bengkel, praktik 
lapangan, praktik 
kerja, penelitian, 

perancangan atau 
pengembangan 
produk, pelatihan 
militer, pertukaran 

pelajar, magang, 
wirausaha, dan atau 
bentuk lain pengabdian 
masyarakat. 

a. Adanya bukti penerapan 
berbagai bentuk pembelajaran 
yang dilakukan di setiap 
program studi  

b. Adanya pedoman khusus di 
setiap program studi dalam 
melaksanakan masing-masing 

bentuk pembelajaran.  

 

 

15. Program studi dapat 
melakukan bentuk 
pembelajaran di dalam 

program studi dan di 
luar program studi. 

a. Adanya pedoman tentang 
bentuk pembelajaran terkait 

merdeka belajar  

 

 

16. Program studi dapat 
melakukan bentuk 
pembelajaran di luar 
program studi, sebagai 

berikut:  
a. Pembelajaran 

dalam program 
studi yang lain 

dalam PT yang 
sama.  

b. Pembelajaran 

dalam program 
studi yang sama 
dalam PT yang 
berbeda.  

c. Pembelajaran 
dalam program 

studi yang lain 
dalam PT yang 

berbeda  
d. Pembelajaran pada 

lembaga non 
perguruan tinggi 

a. Adanya pedoman pelaksanaan 
pembelajaran di luar program 
studi  

b. Adanya bukti kerjasama lintas 

program studi, lintas PT, dan 
lembaga non PT  

c. Adanya bukti implementasi 
pembelajaran di luar program 

studi  

 

 

17. Program studi 
menetapkan beban 

belajar mahasiswa 
dalam mencapai 
kompetensi yang 

a. Adanya peta mata kuliah di 
setiap program studi  

b. Adanya dokumen analisis 
kesesuaian mata kuliah sesuai 
dengan tingkat kompetensi. 
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dijanjikan dalam 
program pembelajaran 
dalam satuan Sistem 
Kredit Semester  

 

c. Semua mata kuliah ditetapkan 
dalam sistem kredit semester  

d. Program studi memetakan mata 
kuliah yang wajib diambil 

mahasiswa sesuai dengan 
semester minimal yang 
dijanjikan pada stakeholder 

18. Unsam menetapkan 
pelaksanaan 

pembelajaran dalam 
dua semester (ganjil 
dan genap) dalam 16 
minggu tatap muka, 

termasuk ujian tengah 
semester dan ujian 

akhir semester.  
 

 
19. Semester antara 

dengan lama 
pembelajaran 8 

minggu, dalam 16 kali 
tatap muka termasuk 
ujian tengah semester 
dan ujian akhir 

semester   

b. Adanya kalender akademik 
yang memetakan kegiatan 

pembelajaran dalam dua 
semester penuh dan semester 
antara  

c. Adanya RPS mata kuliah yang 

memetakan kegiatan 
pembelajaran dalam 16 minggu 

termasuk UTS dan UAS  

 

 

20. Mahasiswa harus 

menyelesaikan masa 
studi dan beban belajar 
penyelenggaran 
program pendidikan 

sesuai dengan pasal 16 
Ayat (1) 
Permeristekdikti No. 3 
Tahun 2020, yaitu: 

Paling lama tujuh (7) 
tahun untuk program 
sarjana dengan beban 

belajar mahasiswa 
minimal 144 SKS 

a. Adanya peraturan akademik 

yang menetapkan tentang lama 
dan beban studi mahasiswa 
untuk setiap jenjang pendidikan  

b. Adanya buku kontrak antara 

mahasiswa dan pembimbing 
akademik untuk setiap 
mahasiswa tentang lama dan 
beban studi yang harus 

diselesaikan selama menempuh 
pendidikan di UNSAM 

 

21. Program Studi 
memfasilitasi untuk 
pemenuhan masa dan 
beban belajar dalam 

proses Pembelajaran 
dengan cara sbb: 
a. Paling sedikit 4 

semester, paling 

lama 11 semester 
merupakan 

a. Adanya pedoman fasilitasi 
bentuk pembelajaran di dalam 
program studi dan di luar 
program studi.  

b. Adanya bukti implementasi 
fasilitasi pembelajaran di 
dalam program studi dan di 

luar program studi.  
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pembelajaran di 
dalam program 
studi.  

b. 1 (satu) semester 

atau setara dengan 
20 (dua puluh) sks 
merupakan 

Pembelajaran di 

luar Program Studi 
pada Perguruan 
Tinggi yang sama; 
dan paling lama 2 

(dua) semester 
atau setara dengan 
40 (empat puluh) 

sks merupakan:  

i. Pembelajaran pada 
program studi 
yang sama di 
Perguruan Tinggi 

yang berbeda 
ii. Pembelajaran pada 

program studi 

 yang berbeda di 

Perguruan     
Tinggi yang 
berbeda; dan/atau 

iii. Pembelajaran di luar 

Perguruan  
     Tinggi. 

22. Program studi harus 

mengalokasikan waktu 
proses pembelajaran 

setiap semester sesuai 
dengan alokasi waktu 
untuk satuan kredit 
semester dalam pasal 

19 Permenristekdikti 
No. 3 Tahun 2020, 
yaitu:  
a. 1 (satu) sks untuk 

proses 
pembelajaran 
berupa kuliah, 
responsi/tutorial 

terdiri atas: 
i. Kegiatan tatap 

muka 50 menit per 
minggu per 

semester; 

a. Tersedia seluruh dokumen 
jadwal mata kuliah tatap 
muka, seminar dan mata 
kuliah yang sejenis, serta 

praktikum yang memiliki 
alokasi waktu yang sesuai 
dengan standar yang telah 
ditetapkan 
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ii. Kegiatan 
penugasan 
terstruktur 60 
menit per minggu 

per semester;  
iii. Kegiatan 1 (satu) 

sks pada proses 

pembelajaran 

berupa seminar 
atau bentuk lain 
yang sejenis terdiri 
atas:  

 Kegiatan mandiri 
60 menit per 
minggu per 

semester tatap 
muka 100 menit 

per minggu per 
semester  

 Kegiatan mandiri 
70 menit per 

minggu per 
semester  

1 (satu) sks pada proses 
pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, 
praktik bengkel, praktik 
lapangan, praktik kerja, 
penelitian, perancangan 

atau pengembangan 
produk, pelatihan militer, 
pertukaran pelajar, 
magang, wirausaha, dan 

atau bentuk lain 
pengabdian masyarakat, 
170 menit per minggu 

23. Pusat penjaminan 
mutu (baik universitas, 
fakultas, maupun 

program studi) dan 
mahasiswa harus 
melakukan evaluasi 
proses pembelajaran 

serta layanan 
akademik penunjang 
proses pembelajaran 

untuk setiap semester 

a. Tersedia seluruh dokumen 
evaluasi kehadiran dosen serta 
kesesuaian RPS dengan proses 

pembelajaran oleh mahasiswa 
yang dikoordinasikan oleh 
PPM  

b. Tersedia dokumen evaluasi 

layanan akademik penunjang 
proses pembelajaran ditingkat 
fakultas oleh mahasiswa yang 

dikelola oleh GPM  
c. Tersedia dokumen evaluasi 

layanan akademik penunjang 
proses pembelajaran ditingkat 

 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    30 

program studi oleh mahasiswa 
yang dikelola oleh GKM (tim 
penjaminGugus Kendali 
mutu) 
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4. Formulir Penilaian Pembelajaran 

Pernyataan Standar Penilaian 

Pembelajaran 
Indikator Formulir 

1. Dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu harus menilai proses 

pembelajaran dengan prinsip edukatif, 

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

a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu 
memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses 

pembelajaran (portofolio). 

b. Adanya RPS setiap mata kuliah yang memuat 
prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara 

terintegrasi 

1) Formulir kisi-kisi soal UTS dan UAS 
2) Formulir Soal ujian essay 

3) Formulir soal ujian objektif 

4) Formulir lembar jawaban essay 
5) Formulir lembar jawaban objektif 

 

2. Dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu harus menilai proses 

pembelajaran dapat menggunakan 
salah satu, sebagian atau semua teknik 
penilaian berupa observasi, partisipasi, 
tes tertulis, tes lisan dan angket yang 

tercantum dalam RPS 

Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang 

menggunakan salah satu atau semua teknik 
penilaian berupa observasi, partisipasi, tes 
tertulis, tes lisan dan angket.  

 

1) Formulir kisi-kisi penilaian sikap 

2) Formulir kisi-kisi penilaian pengetahuan 
3) Formulir kisi-kisi penilaian keterampilan 

umum 
4) Formulir Penilaian kisi-kisi penilaian khusus 

5) Formulir penilaian obesrvasi 
6) Formulir penilaian unjuk kerja 
7) Formulir penilaian test tertulis 
8) Formulir penilaian test  wawancara 

3. Dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu harus membuat rubrik 
penilaian dan atau penilaian hasil 

dalam bentuk portofolio untuk menilai 
proses pembelajaran, penilaian 
observasi untuk penilaian sikap dan 
penilaian penguasaan keterampilan 

umum dan khusus dengan memilih 
kombinasi berbagai teknik dan 
instrumen penilaian yang terintegrasi 

a. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang 
diterapkan oleh dosen 

b. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi 
dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan 
keterampilan  

 

 

4. Dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu harus menyerahkan soal 
UTS/UAS kepada Koordinator 

Program Studi sebelum soal diujikan. 

a. Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan 
divalidasi oleh tim yang ditunjuk.  

 

 

5. Dosen dapat memberikan ujian ulang 
kepada mahasiswa apabila capaian 

kompetensi yang diharapkan belum 
tercapai pada akhir semester, 
maksimum dua kali. 

a. Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada 

mahasiswa  

 

 

6. Dosen wajib menyerahkan rincian 
nilai kepada Koordinator Program 
Studi dalam bentuk soft copy dan hard 

copy selambat- lambatnya satu minggu 
sebelum nilai diunggah dalam portal 
nilai. 

a. Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang 
ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan 
disahkan oleh koordinator program studi. 

 

7. Penilaian atas sikap terkait moral, 
mental dan intelektual dilakukan 

dengan metoda observasi dengan 

instrumen rubrik penilaian dalam 
setiap kali tatap muka kuliah maupun 

a. Adanya rubrik penilaian sikap mental dan 
intelektual.  

b. Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental 

dan intelektual mahasiswa dan setiap mata 
kuliah  
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praktikum yang jumlahnya ditetapkan 
oleh masing- masing dosen 

 

8. UNSAM menetapkan sistem penilaian 
akhir setiap mata kuliah dengan sistem 
10 tingkat yaitu: 

 A  (86≤N≤100) 

 A-  (81-≤N<86) 

 B+ (76-80) 

 B   (71- 75) 

 B-  (66-70) 

 C+ (61-65) 

 C   (56- 60) 

 C-  (51-55) 

 D   (46-50) dan  

 E   (<46) 

a. Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan 
sistem penilaian yang berlaku di UNSAM  

b. Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat 
kompetensi mahasiswa peserta mata kuliahnya 

dalam nilai dengan kategori A, A-, B+, B, B-, 

C+, C, C-, D dan E  

 

  

9. UNSAM mengumumkan di setiap 
akhir semester tingkat kompetensi 
yang dikuasai mahasiswa untuk setiap 
mata kuliah  

 

a. Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk 
mengetahui kompetensi yang dikuasainya di 
setiap mata kuliah 

b. Adanya bukti nilai di setiap program studi yang 

menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di 
setiap mata kuliah 

 

10. UNSAM menetapkan nilai akhir mata 
kuliah setiap semester dari setiap 
mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil 

Studi (KHS) yang juga memuat Indeks 
Prestasi Semester (IPS) mahasiswa  

 

a. Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap 
mahasiswa di setiap akhir semester  

b. KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap 

mata kuliah yang diikutinya di setiap semster  
c. Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) 

mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester 

 

11. Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu 

program pendidikan apabila telah 
menempuh seluruh beban belajar yang 
ditetapkan dan memiliki capaian 
pembelajaran sesuai dengan ketentuan 

SK Rektor tentang nilai batas 
kelulusan mahasiswa.  

 

a. Adanya bukti pra transkrip  

b. Mahasiswa lulus dengan predikat:  
c. Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76-3,0.  
d. Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. 
e. Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa 

studi tidak lebih dari 4,5 tahun. 

 

12. Program studi harus mengumumkan 
hasil penilaian capaian pembelajaran 
lulusan di setiap semester dinyatakan 

dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 

dan hasil penilaian capaian 
pembelajaran lulusan pada akhir 
program studi dinyatakan dengan 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

a. Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks 
prestasi semester yang diterim oleh mahasiswa 
dan disahkan oleh koordinator program studi. 

Juga dapat dilihat pada portal nilai. 

b. Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum 
dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi 

 

13. Mahasiswa yang dinyatakan lulus 
memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, 

dan surat keterangan pendamping 
ijazah sesuai dengan peraturan 
perundangan. 

Adanya SK Rektor tentang pemberian ijazah dan 
SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)  

 

 

14. Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan  
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Program studi diberikan predikat 
kelulusan berdasarkan nilai IPK  

 

fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor 
Universitas, surat keterangan pendamping ijazah 
(SKPI) yang memuat capaian pembelajaran. 

15. Mahasiswa dinyatakan berprestasi 

akademik tinggi mempunyai Indeks 
Prestasi Semester (IPS), atau Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar 

dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, 

aktif dalam organisasi kemahasiswaan 
dan memenuhi etika akademik 

Adanya SK Rektor tentang penetapan kelulusan bagi 

mahasiswa. 
 

16. Rektor menerbitkan ijazah serta Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah dan 
Gelar kepada mahasiswa yang 
dinyatakan lulus pada akhir program 

pendidikan bagi Program Studi yang 
telah terakreditasi. 

Adanya blangko serta Surat Keterangan Pendamping 
Ijazah. 
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5. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

Pernyataan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

Indikator Formulir 

1. Universitas Samudra 
mempunyai standar 

kriteria minimal tentang 
kompetensi dosen dan 
tenaga kependidikan 
yang layak untuk setiap 

program studi sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan 
yang ditetapkan 

program studi. 

 

a. Program Studi memiliki peta 
kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan yang 
diperlukan untuk memenuhi 
Capaian pembelajaran 
lulusan yang ditetapkan 

program studi  
b. Peta kompetensi meliputi 

Pendidikan minimal, bidang 
ilmu Pendidikan, pangkat 

dan jabatan akademik, 
sertifikat pendidik dan 
sertifikat keahlian, serta 
kualifikasi khusus yang 

ditetapkan program studi  

1) Formulir pendataan 
kompetensi dosen  

2) Formulir peta 
kompetensi dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

(sesuai kebutuhan 
untuk memenuhi 
Capaian 
pembelajaran 

lulusan yang 
ditetapkan program 
studi) 

2. Dosen wajib memiliki 

kualifikasi akademik 
dan kompetensi 
pendidik yang 
ditetapkan program 

studi, sehat jasmani dan 
rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk 
menyelenggarakan 

pendidikan dalam 
rangka pemenuhan 
capaian pembelajaran 
lulusan  

 

a. Ada peta kompetensi dosen 

yang dibutuhkan program 
studi berdasarkan kompetensi 
pembelajaran lulusan yang 
dijanjikan setiap program 

studi  
b. Adanya aturan bahwa dosen 

yang layak 
menyelenggarakan 

Pendidikan harus sehat 
jasmani dan rohani  

c. Adanya aturan 
pemberhentian sementara 

atau penghentian tetap untuk 
dosen yang tidak layak 
menyelenggarakan 

pendidikan karena terganggu 

kesehatan jasmani dan/atau 
rohani  

d. Ada kriteria dosen di setiap 

program studi berisikan 
kualifikasi akademik, 
kompetensi pendidik, jabatan 
akademik.  

e. Ada skala prioritas di setiap 

fakultas untuk 
pengembangan jumlah dan 
kualitas dosen berdasarkan 

Formulir 

monitoring 
kesesuaian 
kompetensi dosen 
dengan kompetensi 

yang dibutuhkan 
(untuk memenuhi 
Capaian 
Pembelajaran 

Lulusan yang 
ditetapkan program 
studi) 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    35 

 

Pernyataan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

Indikator Formulir 

kebutuhan program studinya  

f. Ada skala prioritas di tingkat 
UNSAM dalam peningkatan 

jumlah dan kualitas (studi 
lanjut maupun pelatihan 
singkat) tenaga pendidik di 
setiap program studi  

3. Semua dosen di setiap 
program studi sudah 

memenuhi kualifikasi 
akademik tingkat 
pendidikan paling 
rendah yang sesuai 

spesifikasi program 
studi yang harus 
dibuktikan dengan 
ijazah. 

 

a. Ada peta peningkatan 
kualitas dan kuantitas 

kualifikasi akademik tenaga 
pendidik di setiap program 
studi 

b. Ada copy ijazah dan 

transkrip nilai dosen di 
program studi 

c. Ada copy sertifikat dosen 
yang mendapat Pendidikan 

non formal  
d. Ada aturan wajib studi lanjut 

bagi tenaga pendidik yang 
masih berkualifikasi magister  

e. Ada aturan bidang studi 
lanjut bagi dosen sesuai 
dengan peta kompetensi yang 
telah disusun program 

studinya.  

Formulir 
monitoring data 

pendukung 
kompetensi dosen 
dengan kompetensi 
yang dibutuhkan 

(untuk memenuhi 
Capaian 
Pembelajaran 
Lulusan yang 

ditetapkan program 
studi) 

4. Semua dosen dengan 

masa tugas minimal 3 
tahun sudah memenuhi 
syarat kompetensi 
pendidik yang 

dinyatakan dengan 
sertifikat pendidik, 
dan/atau sertifikat 

profesi 
 

a. Ada aturan untuk dosen yang 

berhak mengikuti seleksi 
kompetensi mendapat 
sertifikat pendidik  

b. Ada susunan skala prioritas 

bagi dosen yang akan 
mengikuti sertifikat pendidik  

c. Ada aturan dosen untuk 

mendapatkan sertifikat 
profesi sesuai kompetensi 
yang dibutuhkan program 
studi 

Formulir peta 

dosen untuk 
mendapat sertifikat 
profesi sesuai 
kebutuhan 

kelompok bidang 
ilmu di program 
studi 

5. Semua dosen 
berkualifikasi akademik 

paling rendah lulusan 
magister yang relevan 
dengan kompetensi 
yang dibutuhkan 

program studi  

a. Ada peta kompetensi dosen 
yang dibutuhkan berdasarkan 

kompetensi pembelajaran 
lulusan program studi 

b. Ada copy ijazah dan 
transkrip nilai dosen minimal 

magister yang relevan dengan 

Formulir peta 
kualifikasi dosen 

sesuai kebutuhan 
kelompok bidang 
ilmu di program 
studi dalam 

memenuhi Capaian 
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Pernyataan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

Indikator Formulir 

 bidang ilmu pada program 

studi 
c. Ada copy sertifikat dosen 

yang mendapat Pendidikan 
non formal 

d. Ada aturan wajib studi lanjut 
bagi tenaga pendidik yang 

masih berkualifikasi magister 
untuk meningkatkan 
kompetensinya yang relevan 

dengan peta kompetensi 

dosen program studinya 
e. Ada aturan bidang studi 

lanjut bagi dosen sesuai 
dengan peta kompetensi yang 

telah disusun program 
studinya 

Pembelajaran 

Lulusan yang 
sesuai jenjang 

KKNI 

6. Semua dosen sudah 
memiliki sertifikat 
pendidik dan sertifikat 
yang relevan dengan 

program studi. 
 

a. Ada peta kompetensi dosen 
yang dibutuhkan berdasarkan 
kompetensi pembelajaran 
lulusan program studi 

b. Ada aturan sertifikat profesi 
yang harus dimiliki dosen 
untuk menunjang 
kompetensinya 

c. Ada peta pelatihan yang 
harus diikuti dosen untuk 
meningkatkan 
kompetensinya agar dapat 

melakukan pembelajaran 
yang memenuhi standar 
kompetensi pembelajaran 
lulusan yang dijanjikan setiap 

program studi 

Formulir peta 
kualifikasi dosen 
sesuai kebutuhan 
kelompok bidang 

ilmu di program 
studi dalam 
memenuhi Capaian 
Pembelajaran 

Lulusan yang 
sesuai jenjang 
KKNI 

7. Semua dosen sebagai 
pembimbing pertama 
tugas akhir memiliki 
karya ilmiah yang telah 

diterbitkan pada jurnal 
nasional terakreditasi 
atau jurnal 
internasional minimal 

satu karya dalam tiga 
tahun terakhir. 

 

a. Ada aturan pembimbingan 
tugas akhir  

b. Ada copy artikel dosen yang 
diterbitkan di jurnal nasional 

terakreditasi dan/atau jurnal 
internasional yang 
diterbitkan paling lama 3 
tahun. 

c. Ada monitoring proses 
pembimbingan tugas akhir 
berdasarkan aturan yang 

1) Formulir 
bimbingan tugas 
akhir di setiap 
jenjang (strata) 

program studi  
2) Formulir uji 

kelayakan tugas 
akhir mahasiswa 

untuk 
menyelesaikan 
pendidikan pada 
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Pernyataan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

Indikator Formulir 

ditetapkan  

d. Ada evaluasi terhadap dosen 
dalam pembimbingan tugas 

akhir mahasiswa. 

satu jenjang 

pendidikan  
3) Formulir 

monitoring proses 
pembimbingan 
tugas akhir untuk 
setiap jenjang 

program studi yang 
ada di UNSAM  

4) Formulir evaluasi 

dosen dalam proses 

bimbingan tugas 
akhir 

8. Universitas Samudra 
mempunyai aturan 
penghitungan beban 
kerja dosen didasarkan 

antara lain pada: 

 kegiatan pokok 
dosen dalam bidang 
tridharma perguruan 
tinggi yang bersarnya 

maksimal 16 SKS 
setiap semesternya,  

 kegiatan dalam 
bentuk pelaksanaan 

tugas tambahan; dan  

 kegiatan penunjang  
  

 

a. Ada dokumen aturan beban 
kerja pokok dosen dalam 
bidang pembelajaran 
maksimal 16 SKS atau setara 

37 jam per minggu yang 
mencakup:  

 perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengendalian proses 

pembelajaran;  

 pelaksanaan evaluasi hasil 
pembelajaran;  

 pembimbingan dan 
pelatihan;  

b. Ada dokumen aturan khusus 
beban kerja pokok dosen 
dalam bidang pembelajaran 
bagi dosen yang mendapat 

tugas tambahan  
c. Ada dokumen aturan 

kegiatan penelitian; dan 

pengabdian kepada 
masyarakat minimal 3 SKS 
per tahun;  

d. Adanya dokumen aturan 

kegiatan dalam bentuk 
pelaksanaan tugas tambahan; 
dan kegiatan penunjang  

e. Ada laporan setiap program 

studi tentang beban kerja 
dosen setiap semesternya  

 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    38 

 

Pernyataan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

Indikator Formulir 

f. Ada bukti evaluasi beban 

kerja dosen di setiap fakultas  

9. Setiap dosen yang 
memenuhi kualifikasi 
sebagai pembimbing 

utama dalam penelitian 
tugas akhir/ skripsi 
banyak dapat 
membimbing 8 

mahasiswa. 

a. Ada aturan Pembimbing 
tugas akhir  

b. Pembimbing utama harus 

dibatasi hanya membimbing 
8 mahasiswa  

c. Pembimbing pendamping 
dibatasi sesuai dengan 

kepatutan di setiap program 
studi dan kemampuan 
dosennya  

d. Pembimbing pendamping 

ditetapkan maksimal 15 
mahasiswa setiap tahunnya.  

e. Adanya bukti hasil 
monitoring secara berkala di 

setiap program studi untuk 
proses bimbingan tugas akhir 
mahasiswanya.  

f. Ada bukti monitoring secara 

berkala di setiap Fakultas 
untuk proses bimbingan tugas 
akhir mahasiswanya di setiap 
program studi di fakultas 

tersebut  
g. Ada bukti monitoring secara 

berkala oleh Wakil Rektor I 
di setiap program studi untuk 

proses bimbingan tugas akhir 
mahasiswanya. 

 

10. Semua program Studi 
mempunyai 
perbandingan dosen 

berpendidikan 
magister : doktor yang 
sesuai dengan bidang 
kompetensi program 

studi sebesar 2 : 1  

a. Ada data Pendidikan dosen 
di setiap program studi yang 
terdapat di UNSAM, sesuai 

bidang kompetensi program 
studi.  

b. Ada peta Pendidikan lanjut 
sesuai kompetensi yang 

dibutuhkan program studi 
bagi dosen yang masih 
berpendidikan magister.  

 

11. Semua program Studi 
mempunyai 
perbandingan Lektor : 

Lektor Kepala yang 

a. Ada peta kepangkatan dosen 
di setiap program studi  

b. Ada program untuk 

percepatan kepangkatan 

1) Formulir peta 
kepangkatan dosen 

2) Formulir 

monitoring 
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Pernyataan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

Indikator Formulir 

sesuai dengan bidang 

kompetensi program 
studi minimal sebesar 

2 : 3  
 

dosen sesuai peta 

kepangkatan yang ditetapkan 
program studi  

c. Ada evaluasi kepangkatan 
dosen di setiap fakultas 
maupun di program studi  

kenaikan pangkat 

tenaga pendidik 
dan tenaga 

kependidikan 

12. Semua program Studi 
mempunyai 
perbandingan dosen : 

mahasiswa untuk 
program eksakta 1 : 25 
dan untuk program 
sosial humaniora 1 : 

30  

a. Adanya perhitungan 
ketersediaan dosen dalam 
menentukan jumlah 

mahasiswa di setiap 
rombongan belajar setiap 
tahunnya di program studi  

b. Ada program/kegiatan 

percepatan kululusan 
mahasiswa tepat waktu untuk 
menjaga perbandingan dosen 
dan mahasiswa  

c. Ada program percepatan 
proses bimbingan tugas akhir 
untuk kemudahan kelulusan 
mahasiswa tepat waktu untuk 

menjaga perbandingan dosen 
dan mahasiswa  

 

13. Semua Tenaga 
Kependidikan 
Universitas Samudra 
memiliki kualifikasi 

akademik paling 
rendah Sarjana untuk 
tenaga administrasi 
umum, pustakawan, 

laboran, teknisi dan 
programer  

 

a. Ada peta kompetensi untuk 
tenaga kependidikan di setiap 
bidang di UNSAM  

b. Ada syarat Pendidikan 

minimal untuk tenaga 
administasi di UNSAM  

c. Ada program Pendidikan 
untuk tenaga administrasi 

yang tidak memenuhi syarat 
Pendidikan minimal 
dan/atau tidak memenuhi 

kompetensi yang ditetapkan 
di UNSAM. 

d. Ada syarat Pendidikan 
minimal dan kompetensi 

yang harus dimiliki tenaga 
teknisi, laboran, pustakawan 
dan programmer di UNSAM  

e. Ada program Pendidikan 

atau pelatihan untuk 
meningkatkan kompetensi 
tenaga teknisi, laboran, 

1) Formulir peta 
kompetensi Pranata 
Laboratorium 
Pendidikan (PLP) 

baik teknisi 
maupun laboran 
yang dibutuhkan di 
setiap laboratorium 

di UNSAM  
2) Formulir peta 

peningkatan 

kualitas dan 
kuantitas Pranata 
Laboratorium 
Pendidikan (PLP) 

baik teknisi 
maupun laboran 
yang dibutuhkan di 
setiap laboratorium 

di UNSAM 
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Pernyataan Standar 

Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

Indikator Formulir 

pustakawan dan programmer 

di UNSAM.  

14. Setiap laboratorium 
mempunyai minimal 
satu orang Teknisi 

dan/atau laboran yang 
kompeten dengan 
proses pembelajaran 
dan penelitian di 

laboratoriumnya.  
 

a. Ada peta laboratorium yang 
dimiliki di UNSAM  

b. Ada kompetensi teknisi dan 

laboran yang diperlukan di 
setiap laboratorium  

c. Ada program pelatihan yang 
ditujukan untuk 

meningkatkan kompetensi 
teknisi dan laboran untuk 
menunjang pembelajaran dan 
penelitian di laboratorium.  
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6. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

 

Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

1. Semua program studi 
sudah memenuhi standar 

minimal sarana dan 
prasarana sesuai dengan 
kebutuhan standar isi 
dan proses pembelajaran. 

 

a. Adanya dokumen 
Rencana Induk 

pengembangan (RIP) 
sarana dan prasarana 
pembelajaran untuk 
memenuhi persyaratan 

sebagai Teaching 

University.  

b. Adanya time frame 
yang logis dan realistis 
dalam pemenuhan 
sarana dan prasarana 

yang memenuhi 
Teaching University.  

1) Formulir Borang 
Sarana dan 

Prasanana 
Pembelajaran  

2) Formulir monitoring 
kelayakan sarana 

dan prasarana 
pembelajaran di 
setiap program studi  

3) Formulir evaluasi 

kualitas dan 
kuantitas prasarana 
pembelajaran yang 
memenuhi syarat 

WCTU 
 

2. Universitas Samudra 
sudah memiliki sarana:  

 Perabot  

 Peralatan pendidikan  

 Media pendidikan  

 Buku-buku elektronik, 

dan repository  

 Sarana teknologi 
informasi dan 
komunikasi (platform 

pembelajaran)  

 Instrumentasi 
eksperimen;  

 Sarana olahraga  

 Sarana fasilitas umum  

 Bahan habis pakai  

 Sarana pemeliharaan, 
keselamatan, dan 
keamanan  

 

a. Adanya dokumen RIP 
yang merancang 
pemenuhan syarat 
Teaching University 

untuk: a. perabot; 
b.peralatan pendidikan; 
c. media pendidikan; 
d.buku-buku 

elektronik, dan 
repository; e. sarana 

teknologi informasi 

dan komunikasi 
(platform 

pembelajaran); f. 

instrumentasi 
eksperimen; g. sarana 
olahraga; h.sarana 
berkesenian; i. sarana 

fasilitas umum; j. 
bahan habis pakai; dan 
k. sarana 
pemeliharaan, 

keselamatan, dan 
keamanan  

b. Setiap dosen dan 
tenaga kependidikan 

mempunyai sarana dan 

Formulir daftar 
sarana pembelajaran 
di setiap ruang 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

prasarana yang 

memadai untuk 
melakukan 

pembelajaran yang 
berkualitas  

c. Tersedianya buku 
pembelajaran yang 

sesuai dengan 
kebutuhan dalam 
mencapai capaian 

pembelajaran lulusan  

d. Tersedianya sarana 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi yang 
mendukung 

pembelajaran berbasis 
web di setiap ruang 
kuliah  

e. Adanya monitoring 

ketersediaan sarana 
pembelajaran yang 
memenuhi standar 
secara berkala  

f. Adanya upaya setiap 
unit kerja untuk 
meningkatkan kualitas 
sarana pembelajaran 

yang memenuhi 
standar. 

3. Semua program studi 
memiliki jumlah, jenis, 
dan spesifikasi sarana 
yang memenuhi rasio 

penggunaan sarana 
sesuai dengan 
karakteristik metode dan 

bentuk pembelajaran, 
serta harus menjamin 
terselenggaranya proses 
pembelajaran dan 

pelayanan administrasi 
akademik. 

 

a. Setiap program studi 
mempunyai RIP 
penyediaan sarana 
pembelajaran yang 

memenuhi Capaian 
Pembelajaran Lulusan  

b. Dokumen RIP sarana 

penyediaan di program 
studi selaras dengan 
dokumen RIP Fakultas 
dan Universitas  

c. Adanya time frame 
yang logis dan realistis 
dalam pemenuhan 
sarana di program studi  

d. Adanya monitoring 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

kelayakan sarana 

pembelajaran yang 
memenuhi standar 

proses pembelajaran di 
setiap program studi 
secara berkala.  

4. Universitas Samudra 
sudah memiliki 
Prasarana: 

 lahan;  

 ruang kelas;  

 perpustakaan;  

 laboratorium/ studio/ 
bengkel kerja;  

 tempat berolahraga;  

 ruang unit kegiatan 
mahasiswa;  

 ruang pimpinan 
perguruan tinggi;  

 ruang dosen;  

 ruang tata usaha; dan  

 fasilitas umum; 
sebagai prasarana 

pembelajaran  
 

a. Adanya dokumen RIP 
UNSAM yang memuat 
kriteria: lahan; ruang 

kelas; perpustakaan; 
laboratorium/ 
studio/bengkel kerja; 
tempat berolahraga; 

ruang unit kegiatan 
mahasiswa; ruang 
pimpinan perguruan 
tinggi; ruang dosen; 

ruang tata usaha; dan 
k. fasilitas umum; 
sebagai standar 
prasarana 

pembelajaran. 
b. Adanya bentuk 

kegiatan sebagai upaya 
nyata dalam memenuhi 

sarana secara bertahap  
c. Adanya monitoring 

kelayakan lahan; ruang 
kelas; perpustakaan; 

laboratorium/ 
studio/bengkel kerja; 
tempat berolahraga; 
ruang unit kegiatan 

mahasiswa; ruang 
pimpinan perguruan 
tinggi; ruang dosen; 

ruang tata usaha; dan 
fasilitas umum; sebagai 
prasarana 
pembelajaran  

d. Adanya tindaklanjut 
hasil monitoring untuk 
mencipatkan sarana 
pembelajaran yang 

layak. 

Formulir monitoring 
kelayakan a.lahan; 
b.ruang kelas; 

c.perpustakaan; 
d.laboratorium/ 
studio/ bengkel 
kerja/ unit produksi; 

e.tempat 
berolahraga; f.ruang 
untuk berkesenian; 
g.ruang unit kegiatan 

mahasiswa; h.ruang 
pimpinan perguruan 
tinggi; i.ruang dosen; 
j.ruang tata usaha; 

dan k.fasilitas 
umum; sebagai 
prasarana 
pembelajaran yang 

mendukung WCTU 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

5. Semua laboratorium 

pembelajaran sudah 
memenuhi syarat  

a. Dokumen RIP 

program studi memuat 
rencana pengembangan 

laboratorium yang 
menunjang proses 
pembelajaran  

b. Laboratorium di setiap 

program studi 
menunjang 
pembentukan 

kompetensi dan 

keterampilan 
mahasiswa sesuai 
dengan standar capaian 
pembelajaran lulusan 

program studi  
c. Tersedianya meja, 

kursi dan sarana 
pendukung lainnya 

untuk praktik 
mahasiswa sesuai 
karakter program studi.  

d. Peralatan laboratorium 

tersedia sesuai dengan 
kebutuhan capaian 
kompetensi lulusan  

e. Tersedianya alat-alat 

paraktikum yang 
mencukupi sesuai 
kebutuhan 
pembelajaran dan 

berfungsi dengan baik 
dalam menunjang 
pembelajaran.  

f. Memiliki peralatan 
laboratorium yang 
lengkap, modern dan 
cukup mutakhir serta 

sesuai dengan 
kebutuhan capaian 
kompetensi lulusan  

g. Ada upaya pemenuhan 

sarana laboratorium 
sesuai dengan RIP 
program studi  

Formulir monitoring 

kelayakan ruang 
kelas pembelajaran 

yang memenuhi 
syarat WCTU secara 
berkala 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

h. Ruangan laboratorium 

memenuhi standar 
keamanan, 

keselamatan dan 
kenyamanan kerja  

i. Usia peralatan 
maksimal 5 tahun 

j. Jumlah peralatan yang 
mutakhir minimal 25 
% dari topik praktikum 

yang dilaksanakan  

6. Semua sarana dan 
prasarana di ruang kerja 

dosen dan tenaga 
kependidikan sudah 
memenuhi syarat standar 
kelayakan 

a. Adanya ruang kerja 
dosen dan tenaga 

kependidikan yang 
representative sehingga 
terbentuk suasana kerja 
yang berkualitas  

b. Adanya monitoring 
kelayakan ruang kerja 
dosen dan tenaga 
kependidikan secara 

berkala  
c. Adanya tindak lanjut 

hasil monitoring untuk 
meningkatkan kualitas 

kinerja dosen dan 
tenaga kependidikan 
secara berkala.  

Formulir kelayakan 
laboratorium 

pembelajaran yang 
memenuhi syarat 
WCTU 

7. Universitas Samudra 
mempunyai lahan 
terbuka yang berada 

dalam lingkungan yang 
secara ekologis nyaman 
dan sehat untuk 

menunjang proses 
pembelajaran. 

a. Universitas Samudra 
mempunyai RT/RW 
dalam menata ruang 

terbuka dan tataletak 
gedung untuk 
membentuk lingkungan 

kampus yang 
berkualitas dan 
bereputasi tinggi.  

b. Universitas Samudra 

melakukan penataan 
secara bertahap untuk 
membentuk tata ruang 
kampus yang 

menunjang 
pembelajaran 
berkualitas di setiap 

Formulir evaluasi 
ruang kerja dosen 
dan tenaga 

kependidikan yang 
memenuhi syarat 
WCTU 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

program studi  

8. Semua bangunan sudah 

memenuhi persyaratan 
keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan 

keamanan, serta 
dilengkapi dengan 
instalasi listrik yang 
berdaya memadai dan 

instalasi, baik limbah 
domestik maupun limbah 
khusus, apabila 
diperlukan.  

 

a. Adanya standar 

keselamatan, 
kesehatan, kenyamaan 
dan keamanan gedung 

di Universitas Samudra  
b. Adanya saluran air dan 

saluran pembuangan 
limbah gedung yang 

memenuhi syarat layak 
dan berkualitas.  

c. Adanya instalasi listrik 
di setiap gedung yang 

layak dan aman sesuai 
dengan kebutuhan 
kegiatan pembelajaran 
di dalam gedung 

tersebut  

 

9. Semua fasilitas umum, 

seperti jalan, air, listrik, 
jaringan komunikasi 
suara dan data sudah 
memenuhi standar  

 

a. Adanya RIP prasarana 

penunjang aktivitas 
pembelajaran  

b. UNSAM menata jalan, 
saluran air, saluran 

listrik, jaringan 
komunikasi dan sistem 
pendataan  

c. Adanya monitoring 

kelayakan jalan, 
saluran air, saluran 
listrik, jaringan 
komunikasi suara dan 

sistem pendataan yang 
baik dilakukan secara 
berkala  

d. Adanya tindak lanjut 
hasil monitoring untuk 
meningkatkan kualitas 
jalan, saluran air, 

saluran listrik, jaringan 
komunikasi suara dan 
sistem pendataan  

 

10.Universitas Samudra 
mempunyai sarana ICT 
yang memenuhi standar.  

 

a. Memiliki Bandwith 
yang dapat mendukung 
pembelajaran berbasis 

web  

Formulir monitoring 
kelayakan bangunan 
dan gedung (yang 

memenuhi 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    47 

 

Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

b. Memiliki akses point 

yang cukup pada 
masing masing unit  

c. Tersedia komputer dan 
perangkat lunak yang 
lengkap  

d. Sistem teknologi 

informasi dan 
komunikasi yang harus 
selalu ditata dan di 

upgrade minimal 1 

tahun 1 kali  
e. Semua software yang 

digunakan harus 
original  

f. Akses untuk dosen, 
mahasiswa dan 
pegawai lainnya 
minimal 18 jam  

g. Ada kebijakan 
pemeliharaan dan 
modernisasi komputer 
serta didukung dana 

yang memadai  
h. Dihubungkan dengan 

jaringan lokal dan 
internet  

i. Rasio jumlah 
komputer/mhs 
maksimal 1:10  

j. Ada bukti jaringan 

teknologi informasi 
berupa kabel dan 
nirkabel yang berfungsi 

dengan baik dan 
ditingkatkan secara 
berkala.  

k. Ada bukti fisik jaringan 

TI yang terhubungan 
dengan seluruh 
fakultas, lembaga dan 
prodi yang memiliki 

kecepatan akses baik  
l. Terpasangnya akses 

point/wifi diseluruh 

persyaratan 

keselamatan, 
kesehatan, 

kenyamanan, dan 
keamanan, serta 
dilengkapi dengan 
instalasi listrik yang 

berdaya memadai 
dan instalasi, baik 
limbah domestik 

maupun limbah 

khusus) 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 
 

 

Indikator 

 

Formulir 

area UNSAM 

(Rektorat, Lembaga di 
lingkungan UNSAM, 

seluruh Fakultas, 
seluruh prodi dan 
seluruh UPT)  
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7. Formulir Standar Pengelolaan Pembelajaran 

 

Pernyataan Standar 

Pengelolaan Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

1. Universitas dan Unit 

Pengelola Program 

Studi (UPPS) harus 
menyusun kebijakan, 
rencana strategis, dan 
Rencana operasional 

terkait dengan 
pembelajaran yang 
dapat diakses oleh 

sivitas akademika dan 

pemangku kepentingan 
internasional yang 
dijadikan pedoman bagi 

program studi dalam 
melaksanakan program 
pembelajaran setiap 5 
tahun untuk rencana 

strategis dan setiap 
tahun untuk rencana 
operasional dan 
kebijakan pada saat 

dibutuhkan  

Tersedianya Dokumen 

Kebijakan, Dokumen 

Rencana Strategis dan 
Dokumen Rencana 
operasional minimal dalam 
bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris serta di 
tayangkan dalam Web Site  

1) Formulir Borang 

Standar 

Pengelolaan 
Pembelajaran 

2) Formulir Profil 
Lulusan Program 

Studi 
3) Formulir evaluasi 

kelengkapan 

Dokumen 

Program Studi 

2. Universitas dan Unit 

Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus 
menyelenggarakan 
pembelajaran sesuai 

dengan jenis dan 
program pendidikan 
yang selaras dengan 
capaian pembelajaran 

lulusan sesuai dengan 
KKNI level 5 utk 
jenjang Diploma 3, 
level 6 untuk jenjang 

Sarjana, Level 7 untuk 
jenjang Profesi, level 8 
untuk jenjang Magister, 
dan level 9 untuk 

jenjang Doktor, 
mengacu Kurikulum 
KKNI dengan 
menggunakan 

pendekatan OBE.  

a. Adanya panduan akademik 

untuk setiap jenjang yang 
diselenggarakan UNSAM.  

1) Formulir kalender 

akademik 
2) Formulir peta 

semester mata 
kuliah 

3) Formulir jadwal 
perkuliahan  

4) Formulir panduan 
akademik 

b. Adanya dokumen 
kurikulum dan rencana 

pembelajaran semester pada 
setiap jenjang dan setiap 
program studi. 

1) Formulir 
monitoring proses 

penyusunan 
kurikulum dan 
rencana 
pembelajaran 

(sama seperti 
formulir standar 2, 
kriteria 1 dan 2) 

2) Formulir laporan 

penyusunan 
kurikulum dan 
rencana 
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Pernyataan Standar 

Pengelolaan Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

pembelajaran 
(sama seperti 

formulir standar 2, 

kriteria 1 dan 2) 
 

3. Universitas dan Unit 
Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus 
menjaga dan 

meningkatkan mutu 
pengelolaan program 
studi dalam 
melaksanakan program 

pembelajaran secara 
berkelanjutan dengan 
sasaran yang sesuai 
dengan visi dan misi 

Universitas Samudra 
Langsa.  

Adanya laporan pemantauan 
terhadap pengelolaan 
program studi dalam setiap 
semester.  

 

1) Formulir KRS 
2) Formulir KHS  
3) Formulir 

permohonan 

perubahan nilai 
mata kuliah  

4) Formulir cuti 
kuliah 

5) Formulir 
perpanjangan 
masa studi 

6) Formulir 

permohonan aktif 
setelah cuti kuliah  

7) Formulir 
Bimbingan 

Akademik 
8) Formulir 

kesediaan 

mengajar 
9) Formulir peta 

mata kuliah dan 
dosen pengampu 

10) Formulir beban 
tugas dosen  

11) Formulir 
kehadiran dosen 

dalam perkuliahan  

12) Formulir 
kehadiran 
mahasiswa dalam 

perkuliahan  
13) Formulir berita 

acara perkuliahan 
14) Instrumen 

monitoring dan 

evaluasi 
pengelolaan 
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Pernyataan Standar 

Pengelolaan Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

pembelajaran di 
program studi 

4. Universitas dan Unit 
Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus 

melakukan pemantauan 
dan evaluasi terhadap 
kegiatan program studi 
dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 
dalam setiap semester 

secara periodik dalam 
rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu 
proses pembelajaran  
 

a. Ada sistem dan instrumen 
monitoring pengelolaan 
pembelajaran oleh program 

studi  
b. Adanya laporan monitoring 

dan evaluasi program 
pembelajaran oleh setiap 

program studi secara 
berkelanjutan sesuai dengan 

sasaran mutu prodi.  
c. Ada tindak lanjut hasil 

monitoring untuk menjaga 
hasil pembelajaran yang 
berkualitas. Unit pengelola 
program studi dan Program 

studi melakukan rapat 
monitoring capaian 

pembelajaran secara 

periodik 3 kali dalam setiap 
semester  

1) Formulir 
monitoring dan 
evaluasi 

pelaksanaan 
perkuliahan  

2) Formulir 
monitoring dan 

evaluasi capaian 
RPS 

3) Formulir laporan 
hasil monitoring 

dan evaluasi 
pelaksanaan 
program 
pembelajaran 

5. Universitas dan Unit 
Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus 
memiliki panduan 

perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, 
pengawasan, 
penjaminan mutu, dan 

pengembangan kegiatan 
pembelajaran dan 
dosen;  

Adanya buku panduan 
perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengawasan, 
penjaminan mutu, dan 

pengembangan dalam 

kegiatan pembelajaran dan 
dosen  

1) Kalender 
akademik 

2) Jadwal 
perkuliahan 

3) Sebaran mata 

kuliah yang 
ditawarkan pada 
semester ganjil dan 

genap 
4) Pembagian beban 

tugas dosen 

6. Universitas dan Unit 
Pengelola Program 

Studi (UPPS) harus 

menyampaian laporan 
kinerja program studi 
secara tepat waktu 
dalam setiap semester 

dalam 
menyelenggarakan 
program pembelajaran 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi 

Ada laporan kinerja program 
studi secara tepat waktu 

dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran 
paling sedikit melalui 
pangkalan data pendidikan 
tinggi  

 

Format laporan kinerja 
program studi 

dalam pengelolaan 

program 
pembelajaran 

7. Unit Pengelola Program a. Unit Pengelola Program 1) Formulir 
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Pernyataan Standar 

Pengelolaan Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

Studi (UPPS) dan 
program studi sudah 

mengembangkan sistem 

pengelolaan dalam 
menyelenggarakan 
program pembelajaran 
sesuai standar isi, 

standar proses, standar 
penilaian yang telah 
ditetapkan dalam 
rangka mencapai 

capaian pembelajaran 
lulusan, dan 
menciptakan suasana 
akademik serta budaya 

mutu.  

Studi (UPPS) dan Program 
studi mengembangkan 

sistem pengelolaan proses 

pembelajaran yang 
terintegrasi  

b. Adanya bukti fisik laporan 
kegiatan berupa seminar, 

lokakarya, bedah buku, dsb, 
yang melibatkan dosen dan 
mahasiswa minimal 4 kali 
dalam setahun. 

monitoring 
pengelolaan 

pembelajaran oleh 

program studi 
2) Formulir evaluasi 

pengelolaan 
pembelajaran oleh 

program studi 
3) Formulir tindak 

lanjut hasil 
monitoring 

pelaksanaan 
proses 
pembelajaran oleh 
program studi 

8. Unit Pengelola Program 

Studi (UPPS) dan 
program studi harus 

menyampaikan laporan 

kinerja program studi 
dalam 
menyelenggarakan 
program pembelajaran 

setiap semester kepada 
Rektor melalui Dekan 
dan Wakil Rektor I  

a. Dekan membuat laporan 

pelaksanaan pembelajaran di 
setiap program studi kepada 

Rektor setiap 6 bulan  

b. Ada laporan pelaksanaan 
pembelajaran di setiap 
program studi oleh setiap 
fakultas  

c. Rektor memiliki laporan 
pelaksanaan pembelajaran di 
setiap program studi oleh 
setiap fakultas  

1) Formulir laporan 

pelaksanaan 
pembelajaran oleh 

program studi ke 

Fakultas 
2) Formulir laporan 

pelaksanaan 
pembelajaran oleh 

Fakultas ke 
Universitas 

 

8. Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran 

 

Pernyataan Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

1. Universitas Samudra 

mempunyai standar 
pembiayaan 
pembelajaran tentang 
komponen dan besaran 

biaya investasi dan 
biaya operasional yang 

disusun dalam rangka 
pemenuhan capaian 

a. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) dan Program studi 
mempunyai dokumen satuan 
biaya pembelajaran tiap 
semester untuk capaian 

pembelajaran lulusan 
b. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) dan Program studi 
mempunyai dokumen satuan 

1) Formulir 

penyusunan biaya 
inventasi untuk 
pembelajaran 

2) Formulir 

penyusunan biaya 
operasional untuk 

pembelajaran 
3) Formulir 
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Pernyataan Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

pembelajaran lulusan 

dan yang memenuhi 
syarat sebagai 

universitas pendidikan 
kelas dunia (WCTU)  

 

biaya investasi yang 

dibutuhkan dalam 5 tahun 
untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan 
c. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) dan Program studi 
mempunyai dokumen satuan 

biaya operasional 
pembelajaran tiap semester 
untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan 

d. Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS) mempunyai dokumen 
skala prioritas untuk 
memenuhi pembiayaan 

investasi di setiap program 
studi 

penyusunan peta 

skala prioritas 
dalam 

penyusunan biaya 
inventasi dan 
operasional 
pembelajaran 

2. Universitas Samudra 
sudah menetapkan 
biaya investasi 
pendidikan tinggi 

sebagai bagian dari 
biaya pendidikan tinggi 
untuk pengadaan 
sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen, 
dan tenaga 
kependidikan pada 
pendidikan tinggi untuk 

setiap program studi 
sesuai dengan 
karakteristiknya  

 

a. Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS) dan Program studi 
menyusun dokumen biaya 
investasi pembelajaran pada 

setiap semester untuk capaian 
pembelajaran lulusan, seperti 
ruang dan perlengkapan, 
seperti pemenuhan sarana 

laboratorium, sarana 
pembelajaran di ruang kelas 
berbasis ICT dan sarana 
perpustakaan 

b. Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS) dan Program studi 
mempunyai dokumen satuan 
biaya investasi yang 

dibutuhkan dalam 5 tahun 
untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan 

c. Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS) mempunyai dokumen 
skala prioritas untuk 
memenuhi kebutuhan 

pembiayaan investasi di setiap 
program studi 

d. Adanya upaya Unit Pengelola 
Program Studi (UPPS) untuk 

memenuhi invenstasi sarana 

Formulir 
penyusunan biaya 
operasional untuk 
pembelajaran di 

prodi 
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Pernyataan Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

dan prasarana di program studi 

3. Universitas Samudra 

sudah menetapkan 
biaya operasional 
pendidikan tinggi 

sebagai 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 untuk 

setiap program studi 
bedasarkan 
karakteristiknya  

 

a. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) dan Program Studi 
menyusun dokumen biaya 
operasional pembelajaran tiap 

semester untuk capaian 
pembelajaran lulusan, seperti 
operasional pembelajaran di 
laboratorium, operasional 

pembelajaran di ruang kelas 
berbasis ICT dan sarana 
perpustakaan 

b. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) dan Program Studi 
mempunyai dokumen satuan 
biaya operasional yang 
dibutuhkan dalam 5 tahun 

untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan 

c. Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS) mempunyai dokumen 

skala prioritas untuk 
memenuhi pembiayaan 
operasional di setiap program 
studi 

d. Adanya bukti upaya Unit 
Pengelola Program Studi 
(UPPS) untuk memenuhi biaya 
operasional di program studi 

untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan 

Formulir 

penyusunan biaya 
inventasi untuk 
pembelajaran di 

prodi 

4. Universitas Samudra 
sudah menetapkan 
biaya operasional 

pendidikan tinggi per 
mahasiswa per tahun 
yang disebut dengan 
standar satuan biaya 

operasional 
pendidikan tinggi 
untuk setiap program 
studi berdasarkan 

karakteristiknya.  
 

a. Adanya dokumen biaya 
operasional pembelajaran tiap 
semester untuk capaian 

pembelajaran lulusan di setiap 
program studi tiap Unit 
Pengelola Program Studi 
(UPPS) 

b. UNSAM mempunyai 
dokumen satuan biaya 
operasional yang dibutuhkan 
dalam 5 tahun untuk 

memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan di setiap 
program studi pada setiap 
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Pernyataan Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

fakultas 

c. UNSAM mempunyai 
dokumen skala prioritas untuk 

memenuhi pembiayaan 
operasional pada setiap 
program studi di setiap fakultas 

d. Adanya bukti upaya UNSAM 

untuk memenuhi biaya 
operasional di setiap program 
studi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan 

5. Universitas Samudra 
sudah menggunakan 

standar satuan biaya 
operasional 
pendidikan tinggi 
menjadi dasar bagi 

untuk menyusun 
rencana anggaran 
pendapatan dan 
belanja (RAPB) 

perguruan tinggi 
tahunan dan 
menetapkan biaya 
yang ditanggung oleh 

mahasiswa.  
 

a. UNSAM menyusun RAPB 
berdasarkan satuan biaya 

operasional Pendidikan Tinggi 
di tingkat program studi  

b. UNSAM menetapkan besar 
biaya yang ditanggung 

mahasiswa (UKT) berdasarkan 
besar biaya operasional di 
setiap program studinya  

c. Adanya dokumen RAPB 

berbasis biaya operasional di 
tingkat program studi 

d. Adanya dokumen penetapan 
biaya UKT berdasarkan biaya 

operasional di setiap program 
studi  

1) Formulir satuan 
biaya operasional 

dan biaya 
investasi di setiap 
program studi  

2) Formulir 

monitoring 
penyusunan biaya 
pembelajaran di 
program studi  

3) Formulir 
monitoring 
penyusunan biaya 
pembelajaran di 

Fakultas/ 
program 
pascasarjana 

6. Universitas Samudra 
sudah mempunyai 
sistem pencatatan 

biaya berbasis jaringan 
dan melaksanakan 
pencatatan biaya 

sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
sampai pada satuan 

program studi  
 

a. UNSAM mengembangkan 
system pengelolaan 
pembiayaan berbasis jaringan 

b. Wakil Dekan 2 dan Wakil 
Rektor 2 mengawasi 
penggunaan biaya operasional 

di setiap program studi melalui 
jaringan  

c. Program studi memenuhi 
syarat penggunaan dan 

pertanggung jawaban biaya 
operasional secara tepat 
sasaran dan tepat waktu  

 

7. Universitas Samudra 
sudah melakukan 
analisis biaya 

operasional 

a. UNSAM menyusun RAB 
berdasarkan satuan biaya 
operasional Pendidikan Tinggi 

di tingkat program studi  

1) Formulir 
penyusunan RAB 

2) Formulir 

penentuan 
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Pernyataan Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

pendidikan tinggi 

sebagai bagian dari 
penyusunan rencana 

kerja dan anggaran 
tahunan  

 

b. UNSAM menetapkan besar 

biaya yang ditanggung 
mahasiswa (UKT) berdasarkan 

besar biaya operasional di 
setiap program studinya  

c. Adanya dokumen RAB 
berbasis biaya operasional di 

tingkat program studi  
d. Adanya dokumen penetapan 

biaya UKT berdasarkan biaya 

operasional di setiap program 

studi  

besaran biaya 

UKT 

8. Universitas Samudra 

sudah melakukan 
pemantauan dan 
evaluasi tingkat 
ketercapaian standar 

satuan biaya 
pendidikan tinggi pada 
setiap akhir tahun 
anggaran  

 

a. Adanya sistem pemantauan 

dan evaluasi tingkat 
ketercapaian standar satuan 
biaya pendidikan tinggi pada 
setiap akhir tahun anggaran  

b. Adanya tindak lanjut hasil 
evaluasi tingkat ketercapaian 
standar satuan biaya 
pendidikan tinggi pada setiap 

akhir tahun anggaran  

 

9. Universitas Samudra 

sudah mempunyai 
komponen 
pembiayaan lain di 
luar biaya pendidikan, 

antara lain:  
a) hibah;  
b) jasa layanan 

profesi 

dan/atau 
keahlian  

c) dana lestari 

dari alumni dan 
filantropis; 
dan/atau  

d) kerja sama 

kelembagaan 
pemerintah dan 
swasta  

 

a. Adanya komponen biaya 

operasional Pendidikan dari 
dana hibah  

b. UNSAM memaksimalkan 
pemanfaatan kompetensi 

dosen untuk mendapatkan 
dana masukan dari jasa 
layanan profesi dan/atau 
keahlian  

c. UNSAM memanfaatkan 
alumni dan finantropis dalam 
menghimpun dana abadi untuk 

pengembangan kampus  
d. UNSAM memaksimalkan 

program kerja sama untuk 
mendapatkan dana dalam 

membiayai program 
pembelajaran di setiap 
program studi.  

 

10. Universitas Samudra 
sudah menyusun 

kebijakan, 

a. Adanya Peraturan Rektor 
meliputi dokumen kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur 
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Pernyataan Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 
 

Indikator Formulir 

mekanisme, dan 

prosedur dalam 
menggalang sumber 

dana lain secara 
akuntabel dan 
transparan dalam 
rangka peningkatan 

kualitas pendidikan  
 

dalam menggalang sumber 

dana lain secara akuntabel dan 
transparan dalam rangka 

peningkatan kualitas 
Pendidikan  

b. UNSAM mendapat predikat 
pengelolaan keuangan yang 

WTP dari BPK  
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STANDAR PENELITIAN 

9. Formulir Standar Hasil Penelitian 

 

Pernyataan Standar Hasil 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

1. LPPM-PM dan Unit 
Pengelola Program Studi 
(UPPS) harus menetapkan 
arah hasil penelitian dan 

roadmap penelitian 
universitas yang mejadi 
pedoman bagi penelitian 
dosen atau kelompok 

dosen dan mahasiswa 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 

teknologi, serta 
meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa 

a. LPPM-PM memiliki 
dokumen renstra 
penelitian yang 
mencantumkan arah 

hasil penelitian dan 
roadmap penelitian 
universitas  

b. Adanya bukti sosialisasi 

renstra penelitian kepada 
pimpinan Unit 
Pengelola Program Studi 
(UPPS), program studi, 

dan dosen  
c. Adanya dokumen 

roadmap penelitian 

dosen di setiap Unit 
Pengelola Program Studi 
(UPPS) dan Universitas 

1) Formulir pelaksanaan 
kegiatan terkait HKI: 
a) Form undangan rapat 

sosialisasi pelatihan 

penulisan dokumen 
HKI 

b) Daftar hadir peserta 
sosialisasi pelatihan 

penulisan dokumen 
HKI 

c) Template penulisan 
dokumen HKI 

d) Formulir undangan 
sosialisasi penulisan 
dokumen HKI untuk 

peserta 
e) Daftar nama dosen 

yang mengajukan 
HKI 

f) Daftar nama dosen 
yang memiliki HKI 

2) Template format 
penulisan artikel ilmiah 

berdasarkan hasil 
penelitian dosen 

3) Daftar judul publikasi 
hasil penelitian dosen 

dalam jurnal  
4) Daftar luaran penelitian 

dosen 
5) Daftar judul penelitian 

dosen yang 
diimplementasikan 
dalam kegiatan PkM 

6) Daftar artikel dosen yang 

dimuat dalam prosiding 
dan jurnal nasional 
terakreditasi dan/ atau 
jurnal internasional 

bereputasi 

2. Pimpinan Universitas dan 
Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) , 

menetapkan arah dan 
target minimal untuk 

kelompok penelitian dasar 
dan penelitian terapan 

yang dapat dilakukan 
dosen atau kelompok 
dosen maupun mahasiswa 

a. Adanya dokumen arah 
dan target penelitian 
dasar yang dapat 

dilakukan dosen, 
kelompok dosen 

maupun mahasiswa  
b. Adanya dokumen arah 

dan target penelitian 
terapan yang dapat 
dilakukan dosen, 
kelompok dosen 

maupun mahasiswa  
c. Setiap awal tahun, 

LPPM-PM menetapkan 
target jumlah artikel 

yang dipublikasikan di 
jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal 
internasional bereputasi 

yang dihasilkan dari 
penelitian dasar maupun 

penelitian terapan  
d. Tiap tahun di LPPM-

PM terdapat dokumen 
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Pernyataan Standar Hasil 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

kumpulan artikel yang 

dipublikasikan di jurnal 

nasional terakreditasi 
dan jurnal internasional 

bereputasi 

3. UNSAM mewajibkan hasil 

penelitian yang mendapat 
hibah harus dipublikasikan 
pada jurnal internasional 
bereputasi dan/atau jurnal 

nasional terakreditasi 
Kemristekdikti dan/atau 
mendapatkan sertifikat 
HaKI atau paten dari 

Kemenkumham 

a. Setiap tahun LPPM-PM 

menetapkan terget 
jumlah artikel publikasi 
dosen UNSAM yang 
dipublikasikan pada 

jurnal internasional 
bereputasi  

b. Setiap tahun LPPM-PM 
menetapkan terget 

jumlah artikel publikasi 
dosen UNSAM yang 
dipublikasikan pada 
jurnal nasional 

terakreditasi 
Kemenristek-BRIN  

c. Setiap tahun LPPM-PM 
menetapkan terget 

jumlah sertifikat HaKI 
atau paten dari hasil 
penelitian dosen 
UNSAM dari 

Kemenkumham  
d. Minimal setiap dosen 

penerima hibah 
penelitian kemenristek-

BRIN dan 
Kemendikbud atau 
hibah penelitian 
universitas harus 

mempunyai minimal 
satu artikel tiap dua 
tahun yang 

dipublikasikan pada 
jurnal internasional 
bereputasi  

e. Minimal setiap dosen 

penerima hibah 
penelitian kemenristek-
BRIN dan 
Kemendikbud atau 

hibah penelitian 
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Pernyataan Standar Hasil 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

universitas harus 

mempunyai minimal 

satu artikel tiap dua 
tahun untuk 

dipublikasikan pada 
jurnal nasional 
terakreditasi  

f. Setiap tahun dosen harus 

mempublikasikan hasil 
penelitiannya pada 
seminar nasional 

dan/atau internasional  

g. Setiap 2 tahun dosen 
yang aktif mendapat 
hibah penelitian minimal 
mendapat satu sertifikat 

HaKI atau PATEN atas 
hasil atau produk 
penelitiannya  

h. LPPM-PM setaip tahun 

mempunyai kumpulan 
artikel yang diterbitkan 
di jurnal nasional 
terakreditasi maupun 

internasional bereputasi 

4. LPPM-PM harus 

mempunyai program 
penghargaan untuk jumlah 
artikel yang disitasi 
terbanyak dalam jurnal 

internasional bereputasi 
dan/atau 
nasionalterakreditasi setiap 
tahunnya 

a. Adanya hasil monitoring 

dan evaluasi judul dan 
jumlah artikel dosen 
UNSAM yang disitasi 
setiap tahunnya  

b. Adanya data judul dan 
jumlah artikel dosen 
UNSAM yang disitasi 
setiap tahunnya  

c. Adanya program 
penghargaan untuk 
jumlah artikel yang 

disitasi terbanyak dalam 
jurnal internasional 
bereputasi dan/atau 
nasional terakreditasi 

setiap tahunnya 

 

5. Kegiatan penelitian dosen 

atau kelompok dosen 
harus menghasilkan 
temuan atau produk 

a. Adanya kelompok dosen 

peneliti yang 
berorientasi pada 
pengembangan ilmu 
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Pernyataan Standar Hasil 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

penelitian yang 

dimanfaatkan untuk 

mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 

teknologi, serta 
meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa 

pengetahuan  

b. Adanya kelompok dosen 

peneliti yang 
berorientasi pada 

pengembangan teknologi 
untuk meningkatkan 
daya saing bangsa  

c. Adanya kelompok dosen 

peneliti yang 
berorientasi pada 
pengembangan teknologi 

tepat guna untuk 

kesejahteraan 
masyarakat  

d. Adanya laporan 
penelitian dosen dan 

mahasiswa yang 
diarahkan pada 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan 

teknologi, dan/atau 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat dan/atau 

meningkatkan daya 
saing bangsa  

e. Setiap 2 tahun dosen 
yang mendapat hibah 

penelitian minimal dapat 
menerbitkan satu buku 
ber-ISBN dari hasil 
penelitian  

f. Setiap 2 tahun, dosen 
melakukan sosialiasi 
hasil penelitiannya pada 

masyarakat dalam 
kegiatan pengabdian 
masyarakat 

6. Semua hasil penelitian 
dosen atau mahasiswa 
harus didapat dari kegiatan 

penelitian yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 

budaya akademik 

a. Proposal penelitian 
harus didasarkan pada 
kajian teoritik yang 

relefan  
b. Proposal penelitian 

harus menggambarkan 
metodologi penelitian 

ilmiah yang valid  
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Pernyataan Standar Hasil 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

c. Proses penelitian harus 

memenuhi budaya 

akademik dan terbebas 
dari plagiatisme  

d. Adanya instrument 
penilaian proposal 
penelitian memenuhi 
kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan 
dan budaya akademik 

7. Kegiatan penelitian 
mahasiswa harus 
menghasilkan temuan, 

produk dan laporan 
penelitian yang diarahkan 
pada terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan yang 

ditetapkan di setiap 
program studi 

a. Setiap program studi 
menetapkan kedalaman 
penelitian tugas akhir 

mahasiswanya yang 
berdasarkan pada 
capaian pembelajaran 
lulusan program  

b. Setiap program studi 
mempunyai pedoman 
penelitian tugas akhir 
mahasiswanya yang 

berorientasi pada 
capaian pembelajaran 
lulusan program  

c. Adanya laporan 

penelitian mahasiswa 
yang diarahkan pada 
terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan 

serta memenuhi 
ketentuan dan peraturan 
di UNSAM  

d. Adanya form penilaian 

hasil penelitian 
mahasiswa yang sesuai 
dengan standar 

kompetensi lulusan di 
setiap program studi  

e. Hasil penelitian skripsi 
setiap mahasiswa S1 

minimal dipublikasikan 
dalam bentuk seminar 
nasional atau 
internasional dan/atau 

jurnal nasional ber-ISSN  
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Pernyataan Standar Hasil 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

f. Hasil penelitian tesis 

setiap mahasiswa S2 

minimal dipublikasikan 
dalam bentuk seminar 

nasional atau 
internasional dan/atau 
jurnal nasional 
trakreditasi atau 

terindeks DOAJ  
g. Hasil penelitian disertasi 

setiap mahasiswa S3 

minimal dipublikasikan 

dalam bentuk seminar 
internasional dan jurnal 
internasional bereputasi  

h. Artikel hasil penelitian 

mahasiswa yang 
dipublikasikan 
dibuktikan dengan 
prosiding atau jurnal 

ilmiah sesuai tuntutan 
jenjang pendidikannya 

8. Kegiatan penelitian dosen 
atau kelompok dosen 
dapat menghasilkan 
minimal satu bahan ajar 

atau modul pelatihan 
untuk pengayaan sumber 
belajar dalam waktu dua 
tahun 

a. Adanya janji keluaran 
penelitian dalam bentuk 
buku ajar atau modul 
pelatihan pada proposal 

yang diajukan  
b. Adanya dokumen bahan 

ajar atau modul 
pelatihan untuk 

pengayaan sumber 
belajar masyarakat 
berdasarkan hasil 
pelaksanan kegiatan 

penelitian dosen  
c. Setiap 2 tahun dosen 

yang mendapat hibah 

penelitian minimal dapat 
menerbitkan satu buku 
ber-ISBN dari hasil 
penelitian  

d. Setiap tahun setiap 
dosen mempunyai 
minimal 5 sitasi dari 
artikelnya yang sudah 

dipublikasikan dalam 
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Pernyataan Standar Hasil 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

prosiding atau jurnal 

ilmiah 

9. Hasil penelitian dosen atau 

kelompok dosen pada 
bidang teknologi tepat 
guna harus digunakan 

dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
melalui kegiatan 
pengabdian kepada 

masyarakat 

a. Adanya janji keluaran 

penelitian dalam bentuk 
sosialisasi hasil 
penelitian kepada 

masyarakat pada 
proposal penelitian  

b. Minimal satu kegiatan 
pengabdian kepada 

masyarakat dosen dalam 
3 tahun adalah 
implementasi dari hasil 
penelitian dosen 

 

10. LPPM-PM harus 
memfasilitasi penerbitan 

Hak Kekayaan intelektual 
(HaKI) yaitu 5 sertifikat 
PATEN dan 10 sertifikat 
Hak Cipta dari hasil 

penelitian dosen atau 
mahasiswa sesuai 
karakteristiknya 

a. Minimal 5 hasil 
penelitian seluruh dosen 

dan mahasiswa 
mendapatkan sertifikat 
paten setiap tahunnya  

b. Minimal 10 hasil 

penelitian seluruh dosen 
dan mahasiswa 
mendapatkan hak cipta 
setiap tahunnya 

 

11. LPPM-PM memfasilitasi 
hasil penelitian dosen 

untuk diadopsi oleh 
industri dan/atau 
masyarakat setiap 
tahunnya 

a. Adanya program 
inkubasi bisnis hasil 

penelitian dosen dan 
mahasiswa UNSAM  

b. Adanya data jumlah dan 
jenis hasil penelitian 

dosen dan mahasiswa 
UNSAM yang diadopsi 
oleh industri dan 
masyarakat setiap 

tahunnya 
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10. Formulir Standar Isi Penelitian 

 

Pernyataan Standar Isi Penelitian 

 

Indikator Formulir 

1. UNSAM harus mempunyai dokumen 
yang mengatur tentang standar isi 

penelitian untuk penelitian dasar maupun 

penelilitan terapan agar dapat memenuhi 
standar hasil penelitian di UNSAM 

a. Adanya dokumen yang mengatur tentang 
kedalaman dan keluasan isi minimal untuk 

kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar 

hasil penelitian 
b. Adanya dokumen yang mengatur tentang 

kedalaman dan keluasan isi minimal untuk 
kelompok penelitian terapan yang memenuhi 

standar hasil penelitian 
c. Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang 

kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam 

kelompok penelitian dasar maupun kelompok 

penelitian terapan 

1. Undangan sosialisasi pedoman 
kedalaman dan keluasan isi 

penelitian 

2. Daftar hadir sosialisasi pedoman 
kedalaman dan keluasan isi 
penelitian 

3. Instrumen pengukuran kedalaman 

dan keluasan isi penelitian dasar dan 
terapan 

4. Daftar kebaruan hasil penelitian 

dosen 

5. Daftar tagihan output dan outcome 

penelitian dosen 
6. Instrumen penilaian kelayakan 

materi penelitian tugas akhir 
mahasiswa sesuai dengan tagihan 
output dan outcome pada capaian 

pembelajaran lulusan program studi 

7. Formulir pemeriksaan isi penelitian 
yang memiliki kontribusi kepada 

bidang ilmu, masyarakat, dunia 
usaha/ industri, kepentingan 
nasional 

2. UNSAM harus memiliki kriteria minimal 
tentang kedalaman dan keluasan materi 
penelitian baik kelompok penelitian dasar 
maupun penelitian terapan yang dapat 

dilakukan dosen, kelompok dosen 
maupun mahasiswa di lingkungan 

UNSAM 

a. Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria 
minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 
penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar 
maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan 

dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di 
lingkungan UNSAM 

b. Adanya instrument yang mengukur tentang 
kedalaman dan keluasan isi minimal untuk 

kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar 
hasil penelitian 

c. Adanya instrumen yang mengukur tentang 
kedalaman dan keluasan isi minimal untuk 

kelompok penelitian terapan yang memenuhi 
standar hasil penelitian 

3. LPPM-PM dan Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) membentuk kelompok 
penelitian dosen atau mahasiswa untuk 
menghasilkan penelitian yang dapat 

memberikan kontribusi pada body of 
knowledge (bidang ilmu), pemecahan 
masalah dan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat, meningkatkan daya saing 

dunia usaha dan dunia industri, dan 
Nasional. 

a. Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian 
yang berkontribusi pada body of knowledge (bidang 
ilmu)  

b. Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan 

baru pada bidang ilmu terkait  
c. Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen 

menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep 
dalam bidang ilmu terkait 

 

4. LPPM-PM dan Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus memiliki payung 
penelitian dasar yang berorientasi pada 
luaran penelitian dalam bentuk penjelasan 

atau penemuan untuk mengantisipasi 
suatu gejala, fenomena, kaidah, model 
atau postulat baru. 

a. Adanya dokumen payung penelitian dasar yang 
luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan 
untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, 
kaidah, model, atau postulat  

b. Adanya kelompok penelitian dari dosen yang 
mengembangkan penelitian yang menghasilkan 
dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk 
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, 

model, atau postulat baru 
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Pernyataan Standar Isi Penelitian 

 

Indikator Formulir 

5. LPPM-PM dan Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus memiliki payung 
penelitian terapan yang berorientasi pada 

luaran penelitian dalam bentuk inovasi 

serta pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang bermanfaat bagi 
masyarakat dunia usaha dan industry 

a. Adanya dokumen payung penelitian terapan yang 
luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat 

bagi masyarakat, dunia usaha dan industri  

b. Adanya kelompok penelitian dari dosen antar 
program keilmuan yang mengembangkan penelitian 
yang menghasilkan inovasi serta pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat 

bagi masyarakat, dunia usaha dan industri 

 

6. Setiap melaksanakan penelitian dasar atau 

penelitian terapan, dosen harus 
menggunakan prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran, dan 
mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang 

a. Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang 

menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, 
kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang 
b. Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan 
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 

 

7. Setiap tahun, program studi harus 
menetapkan materi pada penelitian tugas 
akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian 

dasar atau penelitian terapan yang 

disesuaikan dengan tagihan output dan 
outcome pada capaian pembelajaran 
lulusan program studi 

a. Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 
disertasi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan 
output dan outcome pada capaian pembelajaran 

lulusan program studi  

b. Adanya instrument penilaian kelayakan materi 
penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan 
tagihan output dan outcome pada capaian 

pembelajaran lulusan program studi 
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11. Formulir Standar Proses Penelitian 

 

Pernyataan Standar Proses 

Penelitian 

 

Indikator Formulir 

1. LPPM-PM harus 
memiliki Rencana 
Induk Penelitian (RIP) 

yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis 
(Renstra) Penelitian 
yang memayungi 

kelompok penelitian 
dasar dan penelitian 
terapan yang 
dikembangkan dosen 

minimal untuk masa 
waktu 10 tahun 

a. LPPM-PM memiliki RIP 
yang dituangkan dalam 
Renstra Penelitian untuk 

masa waktu 5 tahun  
b. Adanya sasaran mutu atau 

target capaian pelaksanaan 
penelitian yang dituangkan 

dalam Renstra Penelitian 
untuk masa waktu minimal 
5 tahun 

c. Dokumen RIP Penelitian 

UNSAM relevan untuk 
semua Unit Pengelola 
Program Studi 

1. Tahap Pengelolaan 

Penelitian Dosen 
1) Formulir terkait dengan 

kegiatan sosialisasi 
penelitian: 
a) Formulir kesediaan 

mengikuti sosialisasi 
b) Surat edaran: 

pengumuman ke 

fakultas, dan 

pengumuman dari 
fakultas ke prodi 

c) Formulir tanda 
terima sosialisasi ke 

Fakultas 
d) Template standing 

banner dan flyer 

 
2) Formulir terkait dengan 

kegiatan pengusulan 

proposal: 
a) Surat edaran terkait 

kegiatan pengusulan 
proposal berdasarkan 

edaran 
Kemenristekdikti 

b) Surat edaran terkait 
pendampingan 

penyusunan proposal 
(klinik proposal) 

c) Formulir kesediaan 
mengikuti klinik 

proposal 
d) Formulir rekapitulasi 

daftar peserta 
e) Formulir rekapitualsi 

progress penyusunan 
proposal 

f) Surat undangan ke 

narasumber 
g) Formulir peminjaman 

ruang dan 
perlengkapan 

h) Formulir progress 

2. Dosen harus memiliki 
roadmap penelitian 
sesuai dengan bidang 

keahlian minimal untuk 
masa waktu 5 tahun 

a. Fakultas memiliki dokumen 
tentang roadmap penelitian 
dosen minimal untuk jangka 

waktu 5 tahun  
b. Adanya proposal penelitian 

dosen yang memuat 
roadmap penelitian untuk 

masa waktu 5 tahun 

3. Unit Pengelola Program 

Studi (UPPS) harus 
menyelenggarakan 
program hibah 
kompetisi kegiatan 

penelitian setiap tahun 
dengan sumber 
pendanaan dari DIPA 

UNSAM 

a. Adanya bukti proposal 

hibah kompetisi penelitian 
tingkat Unit Pengelola 
Program Studi  

b. Adanya tim reviewer yang 

memiliki keahlian sesuai 
bidang ilmu dan bersifat 
independen  

c. Adanya bukti hasil penilaian 
oleh tim reviewer terhadap 

proposal penelitian dosen 

atau kelompok dosen  
d. Adanya hasil monitoring 

pelaksanaan penelitian oleh 

dosen  
e. Adanya laporan penelitian 

dosen sesuai dengan jumlah 
yang dianggarkan setiap 

tahunnya  

f. Adanya dokumen luaran 
penelitian dosen sesuai 
dengan janji yang 
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ditetapkan di proposal yang 

diusulkan 

pendampingan yang 

diisi oleh narasumber 

i) Formulir jadwal 
pendampingan 

proposal submission 

j) Surat undangan 
penandatanganan 

kontrak penelitian 
UNSAM dan 
Fakultas 

 

3) Formulir terkait tahap 
penyeleksian proposal 
DIKTI: 
a) Formulir kesediaan 

dosen menjadi peserta 
calon reviewer 

b) Formulir kesediaan 

reviewer me-review 

 
4) Formulir terkait 

penyeleksian proposal 
UNSAM: 
a) Formulir kesediaan 

dosen menjadi peserta 

calon reviewer 

b) Formulir kesediaan 
reviewer me-review 

 
5) Formulir terkait 

penyeleksian proposal 

Fakultas: 
a) Formulir kesediaan 

dosen menjadi peserta 
calon reviewer 

b) Formulir kesediaan 
reviewer me-review 

 
6) Formulir terkait 

pelaksanaan penelitian 
UNSAM dan Fakultas: 

a) Surat undangan 
penandatangan 
kontrak penelitian 
UNSAM dan 

4. Setiap melaksanakan 

kegiatan penelitian, 
dosen harus 
memperhatikan standar 

mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta 
keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan 
lingkungan 

a. Adanya standar mutu 

keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan 
untuk setiap kegiatan 
penelitian di 
laboratorium/studio/sangga

r  
b. Adanya instrumen penilaian 

pemenuhan standar 
keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan pelaksana, 
masyarakat, dan lingkungan 
yang dilakukan dosen 

selama penelitian di 
laboratorium/ 
studio/sanggar  

c. Adanya bukti monitoring 

dan evaluasi pencapaian 
mutu keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan 
yang dilakukan dosen 
selama penelitian di 
laboratorium/ 

studio/sanggar 

5. Setiap dosen harus 

melibatkan mahasiswa 
dalam melaksanakan 
kegiatan penelitian, 

minimal sebanyak 1 
orang untuk setiap judul 
penelitian 

a. Ada data laporan 

pelaksanaan kegiatan 
penelitian dosen yang 
melibatkan mahasiswa  

b. Adanya bukti fisik 
keterlibatan mahasiswa 
dalam pelaksanaan kegiatan 
penelitian dosen, seperti 

foto, video, dan lain-lain 

6. LPPM-PM dan Unit 

Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus 
melakukan monitoring 
pelaksanaan kegiatan 

penelitian oleh dosen 

a. Adanya panduan 

pelaksanaan monitoring 
kegiatan penelitian oleh 
dosen  

b. Adanya formulir monitoring 

pelaksanaan penelitian  
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yang mendapatkan 

hibah kompetisi 

penelitian dengan 
pendanaan dari 

UNSAM atau luar 
UNSAM setiap tahun 

c. Adanya dokumen 

pembentukan tim 

monitoring pelaksanaan 
penelitian  

d. Adanya laporan 
pelaksanaan monitoring 
penelitian dosen  

e. Adanya logbook, dokumen 

laporan kemajuan penelitian 
untuk semua dosen yang 
melakukan penelitian, berita 

acara, daftar hadir penguji, 

paparan, dan saran 
perbaikan 

Fakultas 

b) Formulir daftar hadir 

c) Formulir kesediaan 
mahasiswa menjadi 

anggota peneliti 
(untuk penelitian 
payung) 

d) Surat usulan 

pencairan keuangan 
dana hibah penelitian 
dari LPPM-PM ke 

keuangan 

e) Surat penugasan dari 
LPPM-PM atau 
Dekan untuk ketua 
peneliti melaksanakan 

penelitian 
 

7) Formulir terkait tahap 
monitoring dan evaluasi 

DIKTI/ Universitas/ 
Fakultas: 
a) Formulir monitoring 

dan evaluasi 

b) Surat undangan tim 
monev internal 

c) Surat undangan ke 
ketua peneliti 

d) Formulir peminjaman 
ruang 

e) Surat undangan ke 
peserta 

f) Formulir luaran 
penelitian 

g) Formulir logbook 

h) Form rekap monev 
i) Surat pengantar ke 

rektor terkait rekap 

monev 
 

8) Formulir terkait 
pelaporan penelitian 

DIKTI/ Universitas/ 

Fakultas: 
a) Surat edaran LPPM-

PM kepada ketua 

7. LPPM-PM harus 
meningkatkan 
kompetensi dosen 
dalam menulis dan 

mempublikasikan 
artikel ilmiah hasil 
penelitian setiap tahun 

a. Adanya program workshop 
penulisan artikel ilmiah 
penelitian setiap tahun 
untuk dosen dan mahasiswa 

UNSAM  
b. Adanya dokumen laporan 

pelaksanaan kegiatan 
workshop penulisan artikel 

ilmiah penelitian  
c. Adanya peningkatan jumlah 

artikel ilmiah penelitian 
dosen yang diterbitkan 

dalam jurnal ilmiah 
internasional bereputasi 

8. Setiap tahun, LPPM-
PM harus memantau 
jumlah dosen yang 
mempublikasikan hasil 

kegiatan penelitian pada 
jurnal ilmiah 

a. Adanya artikel ilmiah dosen 
yang diterbitkan pada jurnal 
ilmiah penelitian nasional 
dan/atau internasional 

terindeks  
b. Minimal 50% hasil 

penelitian seluruh dosen 

yang dipublikasikan dalam 
jurnal nasional terakreditasi 
Ristekdikti  

c. Minimal 10% hasil 

penelitian seluruh dosen 
yang dipublikasikan dalam 
jurnal terindeks dan 
bereputasi internasional 

9. LPPM-PM harus 
memfasilitasi penerbitan 

jurnal ilmiah untuk 

a. Diterbitkannya jurnal ilmiah 
penelitian dibawah 

koordinasi LPPM-PM 
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mempublikasikan hasil 

penelitian dosen dan 

mahasiswa UNSAM 
atau non-UNSAM. 

sebanyak 2 kali dalam 

setahun pada tiap jurnal.  

b. Persentase jumlah artikel 
dosen UNSAM yang 

diterbitkan di jurnal ilmiah 
penelitian UNSAM 
maksimal 50%  

c. Jurnal ilmiah penelitian 

yang dikoordinasikan 
LPPM-PM mendapatkan 
akreditasi. 

peneliti untuk 

mengunggah/ 

menyerahkan laporan 
kemajuan penelitian 

b) Surat pernyataan 
tidak ada yang dibeli 
selama penelitian 

c) Berita acara 

penyerahan aset 
 

 

2. Tahap Pengelolaan 

Penelitian Mahasiswa 
1) Formulir terkait dengan 

kegiatan penetapan 
topik penelitian 
mahasiswa: 

a) Formulir rencana 
judul penelitian 
mahasiswa 

b) Formulir SK Dosen 

Pembimbing 
penelitian 
mahasiswa 

c) Berita acara 

perubahan judul 
penelitian 
mahasiswa 

 
2) Formulir terkait dengan 

kegiatan pengusulan 
proposal mahasiswa: 

a) Proposal penelitian 
mahasiswa yang 
sudah 

ditandatangani oleh 

dosen pembimbing 
b) Formulir lembar 

konsulasi proposal 
mahasiswa kepada 

dosen pembimbing 
 

3) Formulir terkait dengan 

kegiatan seminar 

proposal mahasiswa: 
a) Formulir undangan 

10. LPPM-PM harus 
membuat prosedur yang 
jelas untuk 

mempublikasikan hasil 
penelitian yang 
diterbitkan dalam jurnal 
ilmiah 2 kali dalam 

setahun 

Adanya SOP untuk proses 
publikasi hasil penelitian 
dosen UNSAM atau non-

UNSAM 

11. LPPM-PM harus 

menjalin kerjasama 
pelaksanaan kegiatan 
penelitian dengan 
Pemerintah 

Daerah/DUDI/Instansi 
lain nasional maupun 
internasional setiap 
tahun dengan 

melibatkan dosen dan 
mahasiswa 

a. Adanya Memorandum of 

Understanding (MoU) 

pelaksanaan penelitian 

dengan Pemerintah 
Daerah/DUDI/Instansi 
lain nasional maupun 
internasional  

b. Terlaksananya kegiatan 
penelitian melalui kerjasama 
antara LPPM-PM dengan 
Pemerintah 

Daerah/DUDI/Instansi 
lain nasional maupun 
internasional.  

c. Jumlah mahasiswa yang 

dilibatkan dalam kegiatan 
penelitian dosen minimal 1 
orang untuk setiap kegiatan 

12. Setiap tahun, dosen dan 
mahasiswa harus 
menghasilkan penelitian 

yang memenuhi kaidah 
dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan 
budaya akademik yang 
terbebas dari tindakan 

a. Adanya Pedoman tentang 
kaidah dan metode ilmiah 
baku penelitian untuk dosen 

dan mahasiswa di 
lingkungan UNSAM  

b. Dilakukannya sosialisasi 

Pedoman tentang kaidah 
dan metode ilmiah baku 
penelitian bagi dosen dan 
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plagiasi mahasiswa UNSAM seminar proposal 

penelitian 

mahasiswa kepada 
dosen penguji 

b) Formulir 
pengumuman 
peserta seminar 
proposal mahasiswa 

c) Formulir daftar hadir 
seminar proposal 
penelitian 

mahasiswa 

d) Formulir berita acara 
seminar proposal 
penelitian 
mahasiswa 

 
4) Formulir terkait dengan 

kegiatan pelaksanaan 
penelitian mahasiswa: 

a) Instrumen penilaian 
mahasiswa 

13. Setiap tahun akademik, 
UNSAM harus 

menetapkan besaran 
SKS tugas akhir, skripsi, 
tesis, dan disertasi 

mahasiswa berdasarkan 
standar hasil dan 
standar isi penelitian 
untuk setiap jenjang 

program studi 

Adanya Buku Pedoman 
Akademik yang 

mencantumkan besaran 
SKS untuk tugas akhir dan 
penelitian mahasiswa 

program diploma, sarjana, 
magister, dan doktor, yaitu 
tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 
SKS, tesis 6 SKS, dan 

disertasi 10 SKS 

14. Mahasiswa program 

sarjana harus memiliki 
hasil analisis artikel 
ilmiah dari jurnal 
nasional terindeks 

dan/atau jurnal 
internasional minimal 
10 (sepuluh) artikel 
yang terkait dengan 

topik penelitian 

Adanya dokumen analisis 

artikel (literature review) 

setiap mahasiswa program 
sarjana 

15. Mahasiswa program 

magister harus memiliki 
hasil analisis artikel 
ilmiah dari jurnal 
nasional terindeks 

dan/atau jurnal 
internasional minimal 
20 (dua puluh) artikel 
yang terkait dengan 

topik penelitian 

Adanya dokumen analisis 

artikel (literature review) 

setiap mahasiswa program 
magister 

16. Mahasiswa program 

doktor harus memiliki 
hasil analisis artikel 
ilmiah dari jurnal 

nasional terindeks 
dan/atau jurnal 
internasional minimal 
30 (tiga puluh) artikel 

yang terkait dengan 
topik penelitian 

Adanya dokumen analisis 

artikel (literature review) 

setiap mahasiswa program 
doktor 

17. Dosen serta mahasiswa 
program sarjana, 
magister, dan doktor 
harus memiliki proposal 

penelitian yang sesuai 

Adanya dokumen proposal 
penelitian dosen dan 
mahasiswa program sarjana, 
magister, dan doktor yang 

sesuai dengan RIP 
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dengan Rencana Induk 

Penelitian (RIP) dan 

bidang keilmuan setiap 
tahun 

18. Dosen serta mahasiswa 
program sarjana, 

magister, dan doktor 
harus memiliki proposal 
penelitian dengan state 

of the art hasil penelitian 

terdahulu, kebaruan 
penelitian, dan bebas 

dari plagiasi setiap 
tahun 

Adanya dokumen proposal 
penelitian dosen dan 

mahasiswa program sarjana, 
magister, dan doktor yang 
sesuai memuat state of the art 

hasil penelitian terdahulu, 

kebaruan penelitian, dan 
bebas dari plagiasi 

19. Sebelum melaksanakan 
penelitian, mahasiswa 
program sarjana harus 
mempresentasikan 

proposal penelitian 
pada seminar proposal 
yang dihadiri oleh 
maksimal 3 orang 

penguji sesuai bidang 
ilmu dengan waktu 
maksimal 60 menit 

a. Adanya dokumen berita 
acara, daftar hadir, 
penilaian proposal, saran 
perbaikan, dan proposal 

mahasiswa, serta proposal 
program sarjana yang telah 
diperbaiki, baik hardcopy 

maupun softcopy, terkait 

pelaksanaan presentasi 
proposal penelitian secara 

daring dan luring.  
b. Adanya SOP penyelesaian 

tugas akhir, baik secara 
daring dan luring. 

20. Sebelum melaksanakan 
penelitian, mahasiswa 

program magister harus 
mempresentasikan 
proposal penelitian 
pada seminar proposal 

yang dihadiri oleh 
maksimal 4 orang 
penguji sesuai bidang 
ilmu dengan waktu 

antara 90 hingga 120 
menit 

a. Adanya dokumen berita 
acara, daftar hadir, 

penilaian proposal, saran 
perbaikan, dan proposal 
mahasiswa serta proposal 
program magister yang telah 

diperbaiki, baik hardcopy 

maupun softcopy, terkait 

pelaksanaan presentasi 
proposal penelitian secara 
daring dan luring.  

b. Adanya SOP penyelesaian 

tesis, baik secara daring dan 
luring. 

21. Sebelum melaksanakan 
penelitian, mahasiswa 
program doktor harus 

a. Adanya dokumen berita 
acara, daftar hadir, 
penilaian proposal, saran 
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mempresentasikan 

proposal penelitian 

pada seminar proposal 
yang dihadiri oleh 

maksimal 5 orang 
penguji sesuai bidang 
ilmu dengan waktu 
antara 90 hingga 120 

menit 

perbaikan, dan proposal 

mahasiswa serta proposal 

program doktor yang telah 
diperbaiki, baik hardcopy 

maupun softcopy, terkait 

pelaksanaan presentasi 
proposal penelitian secara 

Daring dan Luring.  
b. Adanya SOP penyelesaian 

disertasi, baik secara daring 

dan luring. 

22. Dosen dan mahasiswa 

harus memiliki catatan 
kemajuan dalam bentuk 
buku konsultasi yang 
disetujui oleh dosen 

pembimbing/promotor 
dengan jumlah minimal 
yang ditandatangani 
adalah 8 kali oleh setiap 

pembimbing 

a. Adanya Buku Konsultasi 

yang berisikan 
catatan/saran/rekomendasi 
dosen pembimbing, baik 
hardcopy maupun softcopy.  

b. Adanya sistem informasi 
basis daring terkait 
bimbingan tugas akhir 

mahasiswa. 

23. Dosen dan mahasiswa 

harus melakukan 
analisis data penelitian 
dengan metode analisis 
data kualitatif dan/atau 

kuantitatif dengan tepat 
dan benar. 

Adanya hasil analisis data 

penelitian dengan metode 
analisis data kualitatif dan 
atau kuantitaif dengan tepat 
dan benar. 

24. Dosen harus 
menyerahkan laporan 
kemajuan setiap 
penelitian yang didanai 

sebagai output 
dokumen monitoring 
dan evaluasi setiap 

tahun 

Adanya laporan kemajuan 
setiap penelitian yang 
didanai sebagai output 
dokumen monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

25. Mahasiswa program 
sarjana dan magister 

harus mengikuti ujian 
skripsi atau ujian tesis 
yang dihadiri oleh 4 

orang dosen penguji 
yang memiliki keahlian 
relevan untuk waktu 
ujian maksimal selama 

120 menit 

Adanya dokumen berita 
acara, daftar hadir penguji, 

lembar penilaian, dan saran 
perbaikan dari penguji, serta 
nilai kelulusan minimal B, 

baik dalam hardcopy 

maupun softcopy. 
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26. Mahasiswa program 

doktor harus mengikuti 

ujian kelayakan seminar 
disertasi dengan penguji 

yang memiliki keahlian 
relevan minimal 
sebanyak 5 orang dan 
salah satu penguji 

berasal dari luar 
UNSAM (eksternal) 
untuk masa waktu ujian 

selama 120 menit 

Adanya dokumen berita 

acara, daftar hadir penguji, 

lembar penilaian, dan saran 
perbaikan dari penguji, serta 

bukti submitted di jurnal 
international bereputasi, baik 

hardcopy maupun softcopy. 

27. Mahasiswa program 
doktor harus melakukan 

ujian tertutup disertasi 
dengan penguji yang 
memiliki keahlian 
relevan minimal 

sebanyak 6 orang dan 
salah satu penguji 
berasal dari luar 
UNSAM (eksternal) 

untuk masa waktu ujian 
selama 120 menit 

Adanya dokumen berita 
acara, daftar hadir penguji, 

lembar penilaian, dan saran 
perbaikan dari penguji, serta 
bukti accepted di jurnal 

international bereputasi, baik 

hardcopy maupun softcopy. 

28. Mahasiswa program 
doktor harus melakukan 
ujian terbuka disertasi 
dengan penguji yang 

memiliki keahlian 
relevan minimal 
sebanyak 6 orang dan 
salah satu penguji 

berasal dari luar 
UNSAM (eksternal) 
untuk masa waktu ujian 

selama 120 menit 

Adanya dokumen berita 
acara, daftar hadir penguji, 
lembar penilaian, dan saran 
perbaikan dari penguji, serta 

bukti published di jurnal 

international bereputasi, baik 

hardcopy maupun softcopy. 

 

 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    75 

12. Formulir Standar Penilaian Penelitian 

 

Pernyataan Standar 

Penilaian Penelitian 

 

Indikator Formulir 

1. LPPM-PM harus 
mempunyai kriteria 
penilaian kelayakan 

proposal, proses 
penelitian, hasil dan 
luaran penelitian 
untuk kelompok 

penelitian dasar 
maupun penelitian 
terapan yang 
dilakukan dosen 

maupun mahasiswa. 

a. Adanya aturan 
penilaian proposal, 
proses, dan hasil 

maupun luaran 
penelitian dosen 
dan/atau mahasiswa 
yang sesuai dengan 

kelompok penelitian di 
setiap Unit Pengelola 
Program Studi (UPPS).  

b. Adanya instrumen 

penilaian keyakan 
proposal baik kelompok 
penelitian dasar 
maupun penelitian 

terapan yang dilakukan 
dosen maupun 
mahasiswa. 

c. Adanya instrumen 

penilaian keyakan 
proses penelitian yang 
dilakukan dosen baik 
kelompok penelitian 

dasar maupun 
penelitian terapan yang 
dilakukan dosen 
maupun mahasiswa 

d. Adanya instrumen 
penilaian kelayakan 
hasil dan luaran 

penelitian yang 
dilakukan dosen baik 
kelompok penelitian 
dasar maupun 

penelitian terapan yang 
dilakukan dosen 
maupun mahasiswa. 

e. Adanya SOP proses 

penilaian proposal, 
proses, hasil maupun 
luaran penelitian yang 
dilakukan dosen 

maupun mahasiswa. 

1. Penelitian Oleh 

Dosen 
1) Formulir terkait tahap 

penyeleksian proposal 
DIKTI: 
a) Formulir penilaian 

review proposal 

b) Formulir 
rekapitulasi hasil 

penilaian reviewer 

c) Formulitr desk 

evaluation LPPM-

PM 
d) Formulir crosscheck 

hasil review reviewer 

 

2) Formulir terkait 

penyeleksian proposal 
UNSAM: 
a) Formulir penilaian 

review proposal  

b) Formulir 
rekapitulasi hasil 

penilaian reviewer 

c) Formulitr desk 

evaluation LPPM-

PM 
d) Formulir crosscheck 

hasil review reviewer 

 

3) Formulir terkait 
penyeleksian proposal 
Fakultas: 

a) Formulir penilaian 

review proposal  

b) Formulir 
rekapitulasi hasil 

penilaian reviewer 

c) Formulitr desk 

evaluation Wakil 

Dekan Bidang 

Akademik 

d) Formulir crosscheck 
2. LPPM-PM a. Adanya SOP penilaian 
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menerapkan penilaian 

proses dan hasil 

penelitian yang 
dilakukan secara 

terintegrasi dengan 
kriteria edukatif, 
objektif, akuntabel, 
dan transparan serta 

memperhatikan 
kesesuaian dengan 
standar hasil, standar 

isi, dan standar proses 

penelitian untuk 
menilai kelayakan 
usulan, proses, hasil, 
dan luaran penelitian 

setiap tahun. 

proses dan hasil 

penelitian untuk 

meningkatkan kualitas 
peneliti dan kualitas 

hasil penelitiannya agar 
memenuhi standar 
hasil, standar isi, dan 
standar proses 

penelitian. 
b. Adanya instrumen 

penilaian proses dan 

hasil penelitian yang 

digunakan untuk semua 
peneliti agar memenuhi 
standar hasil, standar 
isi, dan standar proses 

penelitian. 
c. Adanya bukti sosialisasi 

kriteria dan prosedur 
penilaian proses dan 

hasil penelitian yang 
dijabarkan secara jelas 
dan dipahami oleh 
setiap peneliti agar 

memenuhi standar 
hasil, standar isi, dan 
standar proses 
penelitian. 

d. Instrumen, prosedur 
penelitian dan hasil 
penilaian dapat diakses 
oleh semua pemangku 

kepentingan dan 
peneliti yang 
bersangkutan. 

hasil review reviewer 

 
4) Formulir tahap 

penetapan hasil 

proposal DIKTI: 
a) Surat pengantar ke 

Fakultas terkait 

dengan surat 
keputusan 
penetapan 
pemenang Hibah 

dari Dirjen Risbang 

 
5) Formulir tahap 

penetapan hasil 
proposal UNSAM: 
a) Surat pengantar ke 

Fakultas terkait 
dengan SK Rektor 
penetapan 
pemenang Hibah 

penelitian UNSAM 

 
6) Formulir tahap 

penetapan hasil 
proposal Fakultas: 

a) Surat pengantar ke 
prodi terkait 
dengan SK Rektor 
penetapan 

pemenang Hibah 
penelitian Fakultas 

 
7) Formulir tahap 

penilaian hasil 

penelitian: 
a) Surat edaran ke 

peneliti untuk 
menyerahkan hasil 

penelitian termasuk 
luaran penelitian 

b) Formulir penilaian 
dari reviewer terkait 

kelayakan hasil 
penelitian dan 

3. LPPM-PM dan Unit 
Pengelola Program 

Studi (UPPS) harus 
mempunyai aturan 
penilaian proposal, 
proses, hasil, dan 

luaran penelitian yang 
digunakan pada tahap 
desk evaluation 
proposal, seminar 

pembahasan proposal, 

a. Adanya aturan (SOP) 
penilaian usulan 

penelitian di tingkat 
universitas dan Unit 
Pengelola Program 
Studi (UPPS). 

b. Adanya intrumen 
penilaian proposal, 
proses, hasil, dan luaran 
penelitian di tingkat 

universitas dan Unit 
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Pernyataan Standar 

Penilaian Penelitian 

 

Indikator Formulir 

penetapan penerima 

hibah penelitian, 

kontrak penelitian, 
penilaian kemajuan 

penelitian, dan 
pelaporan akhir 
penelitian setiap 
tahun. 

Pengelola Program 

Studi (UPPS). 

c. Adanya dokumen berita 
acara, penilaian desk 

evaluation proposal, 
daftar hadir, saran 
perbaikan; 

d. Adanya dokumen berita 

acara, penilaian seminar 
pembahasan proposal, 
daftar hadir, saran 

perbaikan. 

e. Adanya format laporan 
kemajuan dan laporan 
akhir penelitian. 

f. Adanya Surat 

Keputusan Penetapan 
penerima hibah 
penelitian dan kontrak 
penelitian, yang dimulai 

tingkat universitas 
kemudian Unit 
Pengelola Program 
Studi (UPPS). 

luaran 

c) Formulir 

rekomendasi 
reviewer terkait 

presentase 
keberhasilan 
penelitian, saran 

dan masukan 
anggaran 
penelitian, 
keberlanjutan 

penelitian, 
rekomendasi untuk 
mendapatkan biaya 
luaran tambahan 

 

2. Penelitian Oleh 

Mahasiswa 
1) Formulir terkait 

dengan kegiatan 

seminar proposal 
mahasiswa: 
a) Formulir penilaian 

proposal penelitian 

mahasiswa 
b) Formulir saran 

perbaikan 

 
2) Formulir terkait 

dengan kegiatan 
pelaksanaan ujian 

hasil penelitian 
mahasiswa: 
a) Formulir undangan 

seminar ujian hasil 

penelitian 
mahasiswa kepada 
dosen penguji 

b) Formulir 

pengumuman 
peserta ujian hasil 
penelitian 
mahasiswa  

c) Formulir daftar 
hadir penguji dan 
mahasiswa peserta 

4. LPPM-PM harus 
mempunyai instrumen 

penilaian penelitian 
mahasiswa dalam 
rangka penyusunan 
laporan tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau 
disertasi dan ditinjau 
selambat- lambatnya 
setiap 5 tahun. 

a) Adanya instrumen 
penilaian seminar 

proposal, ujian skripsi dan 
tesis, ujian kelayakan 
disertasi, ujian tertutup, 
atau ujian terbuka sesuai 

dengan jenis penelitian di 
setiap Unit Pengelola 
Program Studi (UPPS), 
baik hardcopy maupun 

softcopy. 

b) Adanya dokumen 

panduan penelitian 
mahasiswa. 

c) Adanya buku bimbingan 
atau lembar penilaian 

yang berisi catatan, 
koreksi, dan saran 
pembimbing. 

5. LPPM-PM dan Unit 
Pengelola Program 

Studi (UPPS) harus 

a) Adanya aturan (SOP) 
rekrutmen tim penilai 

internal. 
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Pernyataan Standar 

Penilaian Penelitian 

 

Indikator Formulir 

membentuk tim 

penilai (reviewer) 

internal proposal 
hibah kompetisi 

penelitian setiap 
dilaksanakannya 
seleksi proposal 

penelitian. 

b) Adanya tim penilai 

(reviewer) proposal hibah 

kompetisi kegiatan 
penelitian yang memiliki 

prinsip edukatif, objektif, 
akuntabel, dan 
transparan. 

c) Adanya bukti penilaian 
oleh tim reviewer terhadap 

proposal penelitian yang 

akan diberi pendanaan 
hibah kompetisi. 

ujian hasil 

penelitian 

mahasiswa 
d) Formulir berita 

acara ujian hasil 
penelitian 
mahasiswa 

e) Formulir penilaian 

ujian hasil 
penelitian 
mahasiswa 

f) Formulir saran 

perbaikan ujian 
hasil penelitian 
mahasiswa 

 

6. LPPM-PM dan Unit 
Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus 
memastikan 

pelaksanaan penilaian 
terhadap proses dan 
hasil penelitian dosen 
dan mahasiswa 

disesuaikan dengan 
standar hasil, standar 
isi dan standar proses 
penelitian. 

a) LPPM-PM mempunyai 
pedoman penilaian 
pelaksanaan penelitian 
oleh dosen dan 

mahasiswa sesuai standar 
hasil, standar isi dan 
standar proses penelitian. 

b) LPPM-PM mempunyai 

instrumen penilaian 
pelaksanaan penelitian 
dosen dan mahasiswa 
sesuai standar hasil, 

standar isi dan standar 
proses penelitian. 

c) Setiap tahunnya LPPM-
PM mempunyai dokumen 

hasil penilaian 
pelaksanaan penelitian 
oleh dosen dan 
mahasiswa sesuai standar 

hasil, standar isi dan 
standar proses penelitian. 
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13. Formulir Standar Peneliti 

 

Pernyataan Standar Peneliti 
 

Indikator Formulir 

1. LPPM-PM mempunyai aturan internal 

tentang kriteria minimal kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian 
dasar maupun penelitian terapan yang 
memenuhi standar hasil, isi maupun proses 

penelitian di UNSAM. 
 
 

a. Adanya Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti 

yang tergantung pada skim penelitian.  

b. Judul penelitian harus relevan dengan road map dari 
ketua peneliti. 

1) Formulir biodata peneliti 

2) Formulir penilaian kelayakan 

sebagai ketua dan anggota peneliti 
3) Formulir catatan atau koreksi 

kinerja bagi peneliti oleh reviewer 

4) Formulir daftar dosen pemegang 
HKI 

2. Semua dosen peneliti harus mempunyai 
road map penelitian dalam jangka waktu 
minimal 5 tahun dan relevan dengan 

Rencana Induk Penelitian UNSAM. 

a. Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian 
yang relevan dengan topik penelitiannya. 

b. Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang 

sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan 
road map penelitian yang diajukan. 

 

3. LPPM-PM mempunyai aturan tentang 
syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan 
mahasiswa dalam tugas akhir) yang 
mendapat hibah penelitian. 

a. Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai 
dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat 
kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian. 

b. Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah 

metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

c. Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus 
mata kuliah metodologi penelitian 

d. LPPM-PM melakukan penilaian kelayakan 
administratif dari tim peneliti pada setiap proposal 
yang diajukan. 

 

4. Setiap program studi harus mempunyai 
dan menetapkan bidang penelitian yang 
dapat dikembangkan menjadi penelitian 

tugas akhir mahasiswanya. 

d.  Setiap Program studi mengembangkan kelompok 
penelitian yang relevan dengan keilmuan program 
studi. 

e. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program 
studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya. 

f. Setiap program studi mewajibkan dosennya 
mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan 

pengembangan keilmuan program studi. 
g. Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap 

penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya. 
h. Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan 

dengan roadmap penelitian dosen pembimbing 
utamanya. 
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14. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

 

Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana Penelitian 

 

Indikator Formulir 

1. Untuk menunjang capaian 
standar isi dan standar 
proses penelitian yang 

memenuhi standar hasil 
penelitian, maka dosen atau 
kelompok dosen harus 
melakukan penelitian 

dengan menggunakan 
sarana dan prasarana yang 
layak. 

a. Program Studi menyusun daftar 
sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan untuk penelitian 

pengembangan keilmuan 
program studi. 

b. Kelompok penelitian menyusun 
daftar sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk penelitian 
pengembangan keilmuan 
program studi. 

c. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) menyusun daftar sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan 
untuk penelitian di setiap 
program studi dan setiap 

kelompok penelitian. 
d. Fakultas memfasilitasi pengadaan 

sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan untuk penelitian di 

setiap program studi maupun di 
setiap kelompok penelitiannya. 

e. LPPM-PM menetapkan daftar 
sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk penelitian di 
setiap kelompok penelitian di 
setiap program studi atau antar 
program studi. 

f. LPPM-PM mempunyai time 
frame dalam pemenuhan sarana 
dan prasarana penelitian untuk 

setiap kelompok penelitian di 
setiap program studi atau antar 
program studi. 

g. LPPM-PM melakukan 

monitoring pemenuhan sarana 
dan prasarana yang memfasilitasi 
penelitian dosen di setiap 
program studi atau di kelompok 

penelitian antar program studi. 

1) Formulir 
inventaris dan 
kondisi buku, 

buku 
elektronik dan 
repositori 
untuk 

referensi 
penelitian 

2) Formulir 
ajuan 

kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
penelitian 

3) Formulir 
rekapitulasi 
sarana dan 
prasarana 

penelitian 
4) Formulir 

daftar nama 
pengguna 

sarana dan 
prasarana 
penelitian 

5) Formulir 

ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 

penelitian 
6) Formulir 

peminjaman 
sarana dan 

prasarana 
untuk seminar 
dan penelitian 

7) Formulir 

pengembalian 
alat praktek 
sarana dan 
prasarana 

penelitian 
8) Formulir 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana Penelitian 

 

Indikator Formulir 

bukti kontrol 

kelayakan 

sarana dan 
prasarana 

penelitian 

2. Pimpinan UNSAM harus 

memfasilitasi penyediaan 
sarana dan prasarana 
laboratorium penelitian 
untuk kegiatan penelitian 

pengembangan bidang ilmu 
di setiap kelompok bidang 
ilmu atau rumpun bidang 
ilmu yang terdapat di 

UNSAM 

a. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) membentuk laboratorium 
penelitian untuk pengembangan 
keilmuan pada program studinya. 

b. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) membentuk laboratorium 
penelitian untuk pengembangan 
ilmu antar program studi. 

c. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) memfasilitasi pengadaan 
peralatan penelitian di 
laboratorium penelitian. 

d. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) menyusun time frame 
pengadaan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan untuk 
memfasilitasi penelitian paling 

sedikit terkait dengan bidang ilmu 
program studi. 

e. LPPM-PM menetapkan daftar 
sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk memfasilitasi 
penelitian yang terkait dengan 
bidang ilmu program studi di 
setiap program studi atau antar 

program studi. 
f. LPPM-PM mempunyai time 

frame dalam pemenuhan sarana 
dan prasarana yang memfasilitasi 

penelitian yang terkait dengan 
bidang ilmu program studi. 

g. LPPM-PM melakukan 

monitoring kelayakan sarana 
danprasarana yang memfasilitasi 
penelitian yang terkait dengan 
bidang ilmu program studi. 

 

3. Pimpinan UNSAM harus 
memfasilitasi penyediaan 

sarana dan prasarana 
laboratorium penelitian 
untuk pengembangan proses 

a. Unit Pengelola Program Studi 
(UPPS) membentuk laboratorium 

penelitian untuk pengembangan 
proses pembelajaran. 

b. Unit Pengelola Program Studi 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana Penelitian 

 

Indikator Formulir 

pembelajaran di setiap 

kelompok bidang ilmu atau 

rumpun bidang ilmu yang 
terdapat di UNSAM. 

(UPPS) menyediakan peralatan 

penelitian untuk pengembangan 

proses pembelajaran. 
c. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) menyusun time frame 
pengadaan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan untuk 
memfasilitasi penelitian 

pengembangan proses 
pembelajaran terkait dengan 
bidang ilmu program studi. 

d. LPPM-PM menetapkan daftar 

sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan untuk memfasilitasi 
penelitian yang terkait dengan 
pengembangan proses 

pembelajaran studi di setiap 
program studi atau antar program 
studi. 

e. LPPM-PM mempunyai time 

frame dalam pemenuhan sarana 
dan prasarana yang memfasilitasi 
penelitian yang terkait 
pengembangan proses 

pembelajaran yang sesuai bidang 
ilmu program studi. 

f. LPPM-PM melakukan 
monitoring kelayakan sarana 

danprasarana yang memfasilitasi 
penelitian yang terkait dengan 
pengembangan proses 
pembelajaran bidang ilmu 

program studi. 

4. Pimpinan UNSAM harus 

memfasilitasi penyediaan 
sarana dan prasarana 
laboratorium untuk kegiatan 

penelitian yang berorientasi 
pada kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat yang 
sesuai dengan bidang ilmu 

atau kelompok bidang ilmu 
yang dikembangkan di 
UNSAM. 

a. Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) menyusun time frame 
pengadaan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi penelitian untuk 
kegiatan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. 

b. LPPM-PM menetapkan daftar 

sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan untuk memfasilitasi 
penelitian untuk kegiatan 
kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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Pernyataan Standar Sarana 

dan Prasarana Penelitian 

 

Indikator Formulir 

c. LPPM-PM mempunyai time 

frame dalam pemenuhan sarana 

dan prasarana yang memfasilitasi 
penelitian yang terkait untuk 

kegiatan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. 

d. LPPM-PM melakukan 
monitoring kelayakan sarana 

danprasarana yang memfasilitasi 
penelitian yang terkait dengan 
untuk kegiatan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. UNSAM menjamin sarana 
dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan 
penelitian harus memenuhi 
standar mutu keselamatan 
kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan 
keamanan terhadap 
pengguna, masyarakat 
maupun lingkungan. 

a. Sarana dan prasarana yang 
digunakan di penelitian program 

studi atau kelompok penelitian 
antar program studi harus 
memenuhi standar mutu, standar 
keselamatan kerja, standar 

kesehatan, standar kenyamanan 
dan standar keamanan. 

b. Adanya monitoring kelayakan 
sarana dan prasarana penelitian di 

setiap program studi atau di 
kelompok penelitian antar 
program studi. 

 

6. Setiap Unit Pengelola 
Program Studi (UPPS) 
harus memfasilitasi minimal 

2 jurnal terakreditasi Sinta 
Kemdikbudristek sebagai 
sarana dalam menjunjung 
etika ilmiah dan budaya 

mutu penerbitan artikel. 

a. Setiap program studi mengelola 
dan menerbitkan jurnal sesuai 
bidang ilmu secara berkala dan 

memenuhi etika ilmiah dan mutu 
penerbitan artikel. 

b. LPPM-PM memfasilitasi 
penerbitan jurnal secara on-line di 

setiap program studi. 
c. LPPM-PM melakukan 

monitoring proses penerbitan dan 

kualitas penerbitan jurnal yang 
ada di UNSAM. 

d. Pimpinan Fakultas memberikan 
fasilitas proses penerbitan jurnal 

di setiap program studinya. 
e. Pimpinan UNSAM melakukan 

tindak lanjut atas hasil monitoring 
penerbitan jurnal yang ada di 

lingkungan UNSAM. 
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15. Formulir Standar Pengelolaan Penelitian 

 

Pernyataan Standar 

Pengelolaan Penelitian 

 

Indikator Formulir 

1. UNSAM harus menjalankan 
sistem pengelolaan penelitian 
yang terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan, 
dan evaluasi, serta pelaporan 
kegiatan penelitian yang 

dilakukan dosen, kelompok 
dosen, mahasiswa atau 
kolaborasi keduanya. 

a. UNSAM harus mempunyai aturan 
tentang pengelolaan penelitian 
dosen dan mahasiswa. 

b. Adanya dokumen tentang aturan 
pengelolaan penelitian dosen dan 
mahasiswa. 

c. Adanya bukti sosialisasi tentang 

aturan pengelolaan penelitian 
dosen dan mahasiswa. 

i. Formulir daftar 
pengusul 
penelitian 

ii. Formulir Desk 
Evaluasi 
Penelitian 

iii. Formulir 

Monitoring dan 
Evaluasi 
Penelitian 

iv. Formulir hasil 

audit internal 
pengelolaan 
kegiatan 
penelitian 

v. Formulir daftar 
dokumentasi 
laporan hasil 
penelitian 

vi. Roadmap 

Penelitian 

2. UNSAM menetapkan 
struktur oraganisasi dalam 
pengelolaan penelitian 

sehingga sistem pengelolaan 
penelitian yang terkait 
dengan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan 
penelitian dapat berjalan 

sesuai standar yang 
ditetapkan simlitabmas. 

a. UNSAM menetapkan Struktur 
LPPM-PM sebagai Lembaga yang 
mengelola penelitian di UNSAM. 

b. UNSAM menetapkan aturan 
sistem pengelolaan penelitian yang 
terkait dengan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan, dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan penelitian yang 
dilakukan dosen, kelompok dosen, 

mahasiswa atau kolaborasi 
keduanya. 

 

3. UNSAM mempunyai 
struktur LPPM-PM yang 
memenuhi syarat dalam 
menjalankan sistem 

penelitian yang layak dalam 
penemuan ilmu baru, paten, 
dan/atau publikasi pada 
jurnal internasional 

bereputasi. 

a. UNSAM mempunyai struktur 
LPPM-PM sesuai dengan 
kebutuhan kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

oleh Dosen dan mahasiswa 
UNSAM 

b. UNSAM menetapkan pusat 
penelitian dalam struktur LPPM-

PM sesuai dengan yang 
diamanatkan dalam Renstra dan 
RIP penelitian dan pengabdian 
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Pernyataan Standar 

Pengelolaan Penelitian 

 

Indikator Formulir 

masyarakat. 

4. LPPM-PM harus menyusun 
dan mengembangkan rencana 

program penelitian sesuan 
dengan renstra penelitian 
UNSAM. 

a. LPPM-PM mempunyai dokumen 
tentang rencana program penelitian 

sesuai dengan renstra penelitian 
UNSAM. 

b. Setiap tahun LPPM-PM 

menetapkan target capaian rencana 
program penelitian sesuan dengan 
renstra penelitian UNSAM. 

c. Setiap tahun LPPM-PM 

menetapkan sasaran mutu program 
penelitian sesuai dengan renstra 
penelitian UNSAM. 

 

5. LPPM-PM harus menyusun 
dan mengembangkan 
peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 
internal penelitian 

a. LPPM-PM mempunyai dokumen 
peraturan, panduan, dan sistem 
penjaminan mutu internal 

penelitian. 
b. LPPM-PM mempunyai dokumen 

SOP tentang perencanaan, 
pelaksanaan, penilaian dan 

evaluasi, pelaporan, dan diseminasi 
penelitian dosen dan mahasiswa. 

 

6. LPPM-PM harus 
memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian oleh kelompok 
dosen peneliti yang mendapat 

hibah penelitian di UNSAM 

a. Adanya fasilitas penelitian 
UNSAM yang dapat digunakan 
oleh kelompok dosen. 

b. Adanya aturan penggunaan 

fasilitas penelitian oleh kelompok 
dosen peneliti di UNSAM. 

 

7. LPPM-PM harus 
melaksanakan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan 
penelitian oleh kelompok 

dosen yang mendapat hibah 
penelitian 

a. Adanya instrument pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan 
penelitian oleh kelompok dosen 
yang mendapat hibah penelitian. 

b. Adanya bukti pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan penelitian 
oleh kelompok dosen yang 

mendapat hibah penelitian setiap 
tahunnya 

 

8. LPPM-PM harus melakukan 
diseminasi hasil penelitian 
yang mendapatkan hibah 
penelitian 

a. Adanya aturan diseminasi hasil 
penelitian kelompok dosen yang 
mendapat hibah penelitian. 

b. Adanya bukti diseminasi hasil 

penelitian kelompok dosen yang 
mendapat hibah penelitian setiap 
tahunnya. 

c. Adanya syarat pemenuhan 

diseminasi hasil penelitian untuk 
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Pernyataan Standar 

Pengelolaan Penelitian 

 

Indikator Formulir 

mendapatkan hibah penelitian 

selanjutnya. 

9. LPPM-PM harus 

memfasilitasi peningkatan 
kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 
perolehan kekayaan 
intelektual (KI) 

a. Adanya kegiatan peningkatan 

kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian. 

b. Adanya kegiatan peningkatan 

kemampuan peneliti untuk 
penulisan artikel ilmiah untuk 
publikasi di jurnal nasional 
terakreditasi atau internasional 

bereputasi. 
c. Adanya kegiatan peningkatan 

kemampuan peneliti untuk hasil 
penelitian yang layak dapat 

sertifikat HaKI. 

 

10. LPPM-PM harus melaporkan 

kegiatan penelitian yang 
dikelolanya. 

a. LPPM-PM mempunyai laporan 

jumlah dan dana setiap tahunnya. 
b. LPPM-PM mempunyai laporan 

jumlah dan dana yang digunakan 
untuk penelitian terapan setiap 

tahunnya. 

 

11. UNSAM harus memberikan 

penghargaan kepada peneliti 
yang berprestasi. 

a. Adanya aturan tentang 

penghargaan pada dosen peneliti 
yang berprestasi setiap tahunnya. 

b. Adanya aturan tentang insentif 
yang diberikan pada dosen yang 

mempunyai artikel hasil penelitian 
yang diterbitkan pada jurnal 
internasional bereputasi. 

c. Adanya bukti penghargaan yang 

diberikan setiap tahunnya. 

 

12. UNSAM mempunyai 

rencana strategis penelitian 
yang selaras dengan rencana 
strategis universitas. 

a. Adanya dokumen Renstra kegiatan 

penelitian di UNSAM. 
b. Adanya bukti sosialisasi Renstra 

penelitian UNSAM kepada 

seluruh dosen. 

 

13. UNSAM harus menyusun 

kriteria dan prosedur 
penilaian penelitian paling 
sedikit menyangkut aspek 
peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di 
bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan jumlah dan 
mutu bahan ajar. 

a. Adanya aturan tentang kriteria dan 

prosedur penilaian penelitian 
paling sedikit menyangkut aspek 
peningkatan jumlah publikasi 
ilmiah, penemuan baru di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dan jumlah dan mutu bahan ajar. 

b. Adanya bukti sosialisasi tentang 
kriteria dan prosedur penilaian 

penelitian paling sedikit 
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Pernyataan Standar 

Pengelolaan Penelitian 

 

Indikator Formulir 

menyangkut aspek peningkatan 

jumlah publikasi ilmiah, 

penemuan baru di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan 

jumlah dan mutu bahan ajar. 

14. UNSAM harus menjaga dan 

meningkatkan mutu 
pengelolaan lembaga atau 
fungsi penelitian dalam 
menjalankan program 

penelitian secara 
berkelanjutan. 

a. Adanya sasaran mutu setiap 

kegiatan di LPPM-PM setiap 
tahunnya. 

b. Adanya monitoring dan evaluasi 
capaian sasaran mutu setiap 

kegiatan di LPPM-PM setiap 
tahunnya. 

 

15. UNSAM harus melakukan 
pemantauan dan evaluasi 
terhadap lembaga atau fungsi 
penelitian dalam 

melaksanakan program 
penelitian. 

a. Adanya intrumen pemantauan dan 
evaluasi terhadap lembaga atau 
fungsi penelitian dalam 
melaksanakan program penelitian. 

b. Adanya bukti pemantauan 
terhadap lembaga atau fungsi 
penelitian dalam melaksanakan 
program penelitian. 

c. Adanya bukti evaluasi terhadap 
lembaga atau fungsi penelitian 
dalam melaksanakan program 
penelitian. 

 

16. UNSAM harus memiliki 
panduan tentang kriteria 

penelitidengan mengacu pada 
standar hasil, standar isi, dan 
standar proses penelitian. 

a. Adanya panduan tentang kriteria 
peneliti, standar isi, dan standar 

proses penelitian. 
b. Adanya bukti sosialiasi panduan 

tentang kriteria peneliti dengan 
mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 
penelitian. 

 

17. UNSAM harus 
mendayagunakan sarana dan 
prasarana penelitian pada 

lembaga lain melalui program 
kerjasama penelitian. 

a. LPPM-PM mempunyai MoU 
kerjasama penelitian dengan 
lembaga penelitian atau universitas 

lain di dalam dan luar negeri. 
b. Adanya kegiatan penelitian 

kerjasama yang dikembangkan 
sebagai bentuk tindak lanjut MoU 

kerjasama penelitian dengan 
lembaga penelitian atau universitas 
lain di dalam dan luar negeri. 

 

18. UNSAM harus melakukan 
analisis kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, 

dan spesifikasi sarana dan 

a. Adanya dokumen analisis 
kebutuhan yang menyangkut 
jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana penelitian. 
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Pernyataan Standar 

Pengelolaan Penelitian 

 

Indikator Formulir 

prasarana penelitian. b. Adanya rancangan dalam 

pemenuhan jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 
penelitian yang dibutuhkan 

kelompok dosen peneliti di 
UNSAM. 

19. UNSAM harus 
menyampaikan laporan 
kinerja lembaga atau fungsi 
penelitian dalam 

menyelenggarakan program 
penelitian paling sedikit 
melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

a. Adanya aturan tentang laporan 
kinerja lembaga atau fungsi 
penelitian dalam 
menyelenggarakan program 

penelitian paling sedikit melalui 
pangkalan data pendidikan tinggi. 

b. Setiap tahun LPPM-PM harus 
melaporkan kinerja lembaga atau 

fungsi penelitian dalam 
menyelenggarakan program 
penelitian paling sedikit melalui 
pangkalan data pendidikan tinggi. 
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16. Formulir Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

 

Pernyataan Standar Pendanaan 

dan Pembiayaan Penelitian 

 

Indikator 

 

1. UNSAM harus menetapkan 
pendanaan dan pembiayaan 
penelitian dasar dan 

penelitian terapan sesuai 
dengan renstra dan RIP 
penelitian. 

a. LPPM-PM menetapkan kriteria 
pendanaan minimum dan 
maksimum untuk setiap 

penelitian dasar yang relevan 
dengan renstra dan RIP 
Penelitian UNSAM. 

b. LPPM-PM menetapkan kriteria 

pendanaan minimum dan 
maksimum untuk setiap 
penelitian terapan yang relevan 
dengan renstra dan RIP 

Penelitian UNSAM. 
c. LPPM-PM mengelola dana 

penelitian dari Kemdikbudristek 
dan DIPA UNSAM untuk 

dikompetisikan pada kelompok 
dosen peneliti yang 
penelitiannya relevan dengan 
Renstra dan RIP Penelitian 

UNSAM. 

Formulir 
perencanaan 
penghitungan 

anggaran biaya 
penelitian 

2. UNSAM wajib 

menyediakan dana 
penelitian, untuk kompetisi 
tingkat internal, yang 
bersumber dari DIPA, 

pemerintah, dan kerja sama 
dengan lembaga lain baik di 
dalam maupun di luar 
negeri, serta dari dana 

masyarakat lainnya. 

a. LPPM-PM memiliki dokumen 

tentang sumber pendanaan 
penelitian bagi dosen yang 
bersumber dari DIPA, APBN, 
dan Kerjasama untuk 

pembiayaan hibah penelitian 
internal UNSAM. 

b. LPPM-PM setiap tahunnya 
memiliki dokumen besar dana 

penelitian dan penerima hibah 
dana penelitian yang 
dikompetisikan secara internal 

UNSAM. 

 

3. UNSAM harus menetapkan 

komponen pendanaan 
penelitian kelompok dosen 
yaitu pembuatan 
perencanaan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, 
pelaksanaan pengendalian 
penelitian, pelaksanaan 
pemantauan dan evaluasi 

penelitian, pembuatan 
pelaporan hasil penelitian, 

a. Proposal penelitian yang 

diajukan kelompok dosen harus 
mencantumkan besarnya dana 
untuk pembuatan perencanaan 
penelitian, pelaksanaan 

penelitian, pelaksanaan 
pengendalian penelitian, 
pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi penelitian, pembuatan 

pelaporan hasil penelitian, dan 
pelaksanaan diseminasi hasil 

 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    91 

 

Pernyataan Standar Pendanaan 

dan Pembiayaan Penelitian 

 

Indikator 

 

dan pelaksanaan diseminasi 

hasil penelitian yang sesuai 

dengan tata kelola keuangan 
UNSAM. 

penelitian. 

b. UNSAM menetapkan 

prosentase pendanaan 
pembuatan perencanaan 

penelitian, pelaksanaan 
penelitian, pelaksanaan 
pengendalian penelitian, 
pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi penelitian, pembuatan 
pelaporan hasil penelitian, dan 
pelaksanaan diseminasi hasil 

penelitianyang diajukan dalam 

proposal penelitian kelompok 
dosen. 

c. Adanya komponen penilaian 
kelayakan proposal penelitian 

terkait pendanaan penelitian. 
d. Adanya bukti penilaian 

kelayakan proposal penelitian 
terkait pendanaan penelitian. 

4. UNSAM harus menetapkan 
aturan tentang mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan 
penelitian 

a. UNSAM menetapkan 
prosentase pendanaan 

pembuatan perencanaan 
penelitian, pelaksanaan 
penelitian, pelaksanaan 
pengendalian penelitian, 

pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi penelitian, pembuatan 
pelaporan hasil penelitian, dan 
pelaksanaan diseminasi hasil 

penelitianyang diajukan dalam 
proposal penelitian kelompok 
dosen. 

b. Adanya komponen penilaian 

kelayakan proposal penelitian 
terkait pendanaan penelitian. 

c. Adanya bukti penilaian 

kelayakan proposal penelitian 
terkait pendanaan penelitian 

 

5. UNSAM wajib 
menyediakan dana 
pengelolaan penelitian 

a. UNSAM menetapkan adanya 
POK dana penelitian khusus 
untuk LPPM-PM. 

b. UNSAM menetapkan 

prosentase maksimal untuk 
pendanaan pengelolaan 
penelitian. 
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Pernyataan Standar Pendanaan 

dan Pembiayaan Penelitian 

 

Indikator 

 

c. Adanya dokumen tentang 

prosentase maksimal untuk 

pendanaan pengelolaan 
penelitian 

6. UNSAM wajib 
menyediakan dana 

pengelolaan penelitian 
untuk membiayai 
manajemen penelitian yang 
terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian. 

a. Adanya pendanaan untuk 
pembiayaan seleksi proposal. 

b. Adanya pendanaan untuk 
pembiayaan pelaksanaan 
penelitian oleh kelompok dosen 
UNSAM. 

c. Adanya pendanaan untuk 
pembiayaan pengendalian 
penelitian. 

d. Adanya pendanaan untuk 

pembiayaan pemantauan dan 
evaluasi penelitian. 

e. Adanya pendanaan untuk 
pembiayaan pelaporan 

penelitian. 
f. Adanya pendanaan untuk 

pembiayaan diseminasi hasil 
penelitian. 

g. Adanya bukti penggunaan dana 
sesuai dengan kelompok 
kegiatan yang didanai. 

 

7. UNSAM wajib 
menyediakan dana 
pengelolaan penelitian 

untuk membiayai 
peningkatan kapasitas 
peneliti. 

a. Adanya aturan tentang 
pendanaan dalam 
meningkatkan kapasitas peneliti 

di UNSAM. 
b. Adanya dana pengelolaan 

penelitian untuk peningkatan 
kapasitas peneliti di UNSAM.  

c. Adanya kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas proposal 
penelitian kelompok dosen 

UNSAM. 
d. Adanya 

kegiatan 
untuk 

meningkat
kan 
kualitas 
artikel 

hasil 
penelitian 
yang 
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Pernyataan Standar Pendanaan 

dan Pembiayaan Penelitian 

 

Indikator 

 

dihasilkan 

oleh dosen 

UNSAM. 
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STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

17. Formulir Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Pernyataan Standar Hasil 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

1. Dosen harus menerapkan 
hasil penelitian yang 
dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna pada setiap kegiatan 
PKM 

a. Adanya proposal 
kegiatan PKM 
yang dilaksanakan 

dosen 
b. Adanya laporan 

pelaksanaan 

kegiatan PKM 

dosen 
c. Adanya bukti fisik 

hasil penelitian dosen 
yang akan diabdikan 

1) Formulir Halaman 

Pengesahan Usulan 

PkM 

2) Proposal kegiatan PkM 

3) Surat kesediaan 

masyarakat binaan 

4) Peta potensi daerah 

binaan 

5) Daftar dokumentasi 

pelaksanaan PkM 

disertai bukti fisik 

berupa foto dan/atau 

video pelaksanaan PkM 

6) Formulir monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan PkM 

7) Formulir sistematika 

proposal PkM 

8) Formulir pemantauan 

kegiatan PkM 

9) Bukti pengesahan bahan 

ajar kegiatan PkM oleh 

pejabat terkait 

10) Penilaian seminar hasil 

PkM 

11) Rekomendasi PkM 

kelompok keahlian 

2. Dosen harus mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam rangka 

memberdayakan masyarakat 
melalui kegiatan PKM setiap 
tahun. 

a. Adanya blue print 

pengembangan ilmu 
pengetahuan dan 

teknologi dosen yang 
dapat 
diimplementasikan. 

b. Adanya hasil ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi dosen yang 
dapat diterapkan 
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Pernyataan Standar Hasil 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

dalam rangka 

memberdayak
an 
masyarakat. 

3. Dosen harus menerapkan 
teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan dalam 
rangka meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan 
masyarakat pada setiap 

kegiatan PKM 

a. Adanya teknologi 
tepat guna yang akan 

diterapkan dalam 
rencana kegiatan 
PKM. 

b. Adanya bukti fisik 

kebermanfaatan 
teknologi tepat guna 
bagi kesejahteraan 
masyarakat 

 

4. Dosen harus menerapkan 

model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau 
rekomendasi kebijakan yang 
dapat diterapkan langsung 
oleh masyarakat, dunia usaha, 

industri, dan/atau pemerintah 
pada setiap pelaksanaan 
kegiatan PKM. 

a. Adanya dokumen 

model pemecahan 

masalah, rekayasa 
sosial, dan/atau 
rekomendasi 
kebijakan pada 

kegiatan PKM 
b. Adanya dokumen 

kepuasan sasaran 
terhadap 

pelaksanaan 
kegiatan PKM 
dalam pemecahan 

masalah, rekayasa 
sosial, dan/atau 
rekomendasi 
kebijakan 

 

5. Dosen harus memiliki 
kekayaan intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung 
oleh masyarakat dunia usaha, 
dan/atau industri untuk setiap 
kegiatan PKM. 

a. Adanya bukti 
permohonan 

pendaftaran KI dari 
hasil kegiatan PKM 
oleh dosen 

b. Adanya sertifikat 

KI dari hasil 
kegiatan PKM oleh 
dosen 

c. Adanya repository 

dosen yang mendapat 
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Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

KI dari kegiatan 

PKM. 

6. Dosen harus menerapkan 
teknologi tepat guna yang 
dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan 
masyarakat untuk setiap 
kegiatan PKM. 

a. Adanya disain 
teknologi tepat guna 
yang akan diterapkan 

dalam rencana 
kegiatan PKM. 

b. Adanya bukti fisik 
kebermanfaatan 

teknologi tepat guna 
bagi kesejahteraan 
masyarakat 

 

7. Dosen harus menerapkan 

model pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan yang 
dapat diterapkan langsung 
oleh masyarakat, dunia 
usaha, industri, dan/atau 

pemerintah pada 
pelaksanaan kegiatan PKM 

 

a. Adanya dokumen 

model pemecahan 
masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau 
rekomendasi 
kebijakan pada 
kegiatan PKM 

b. Adanya dokumen 
kepuasan sasaran 
terhadap 

pelaksanaan 
kegiatan PKM 
dalam pemecahan 
masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau 
rekomendasi 
kebijakan 
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18. Formulir Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Pernyataan Standar Isi 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

1. Dosen harus 
menerapkan hasil 
penelitian yang 
dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna 
pada setiap kegiatan 
PKM 

b. Adanya proposal kegiatan 
PKM yang dilaksanakan 
dosen 

c. Adanya laporan 

pelaksanaan kegiatan PKM 
dosen 

d. Adanya bukti fisik hasil 
penelitian dosen yang akan 

diabdikan 

1) Curriculum Vitae 

dosen 
2) Daftar 

penyerahan 
laporan 
pelaksanaan 
PkM 

3) Roadmap 

kegiatan PkM 
4) Berita acara 

hasil kegiatan 
PkM 

5) Formulir 
pengesahan 

teknologi tepat 
guna kegiatan 
PkM 

6) Laporan 

kemajuan/lapor
an akhir 
program 

penerapan 
teknologi tepat 
guna kepada 
masayarakat 

7) Berita acara 
serah terima 
kegiatan 
program 

teknologi tepat 
guna disertai 
bukti fisik 

Program kerja 

kegiatan PkM 
8) Monitoring 

pelaksanaan 
PkM 

9) Formulir 
checklist lembar 

pengamatan 

survey 
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Pernyataan Standar Isi 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

2. Dosen harus 

mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi dalam rangka 
memberdayakan 

masyarakat melalui 
kegiatan PKM setiap 
tahun. 

a. Adanya blue print 

pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dosen yang dapat 

diimplementasikan. 
b. Adanya hasil ilmu 

pengetahuan dan teknologi 
dosen yang dapat 

diterapkan dalam rangka 
memberdayakan 
masyarakat. 

 

3. Dosen harus 
menerapkan 
teknologi tepat guna 

yang dapat 
dimanfaatkan dalam 
rangka 
meningkatkan taraf 

hidup dan 
kesejahteraan 
masyarakat pada 
setiap kegiatan PKM 

a. Adanya teknologi tepat 
guna yang akan diterapkan 
dalam rencana kegiatan 

PKM. 
b. Adanya bukti fisik 

kebermanfaatan teknologi 
tepat guna bagi 

kesejahteraan masyarakat 

 

4. Dosen harus 

menerapkan model 
pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, 
dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat 
diterapkan langsung 
oleh masyarakat, dunia 
usaha, industri, 

dan/atau pemerintah 
pada setiap 
pelaksanaan kegiatan 
PKM. 

a. Adanya dokumen model 

pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau 
rekomendasi kebijakan 
pada kegiatan PKM 

b. Adanya dokumen kepuasan 
sasaran terhadap 
pelaksanaan kegiatan PKM 
dalam pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, 
dan/atau rekomendasi 
kebijakan 

 

5. Dosen harus memiliki 
kekayaan intelektual 

(KI) yang dapat 
diterapkan langsung 
oleh masyarakat dunia 
usaha, dan/atau 

industri untuk setiap 

kegiatan PKM. 

a. Adanya bukti permohonan 
pendaftaran KI dari hasil 

kegiatan PKM oleh dosen 
b. Adanya sertifikat KI dari 

hasil kegiatan PKM oleh 
dosen 

c. Adanya repository dosen 

yang mendapat KI dari 
kegiatan PKM. 

 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    99 

 

Pernyataan Standar Isi 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

6. Dosen harus 

menerapkan 
teknologi tepat guna 
yang dapat 
dimanfaatkan dalam 

rangka 
meningkatkan taraf 
hidup dan 
kesejahteraan 

masyarakat untuk 
setiap kegiatan 
PKM. 

a. Adanya disain teknologi 

tepat guna yang akan 
diterapkan dalam rencana 
kegiatan PKM. 

b. Adanya bukti fisik 

kebermanfaatan teknologi 
tepat guna bagi 
kesejahteraan masyarakat 

 

8. Dosen harus 
menerapkan model 
pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, 
dan/atau 
rekomendasi 

kebijakan yang dapat 

diterapkan langsung 
oleh masyarakat, 
dunia usaha, industri, 

dan/atau pemerintah 
pada pelaksanaan 
kegiatan PKM 

 

a. Adanya dokumen model 
pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan 
pada kegiatan PKM 

b. Adanya dokumen kepuasan 

sasaran terhadap 

pelaksanaan kegiatan PKM 
dalam pemecahan 
masalah, rekayasa sosial, 

dan/atau rekomendasi 
kebijakan 
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19. Formulir Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Pernyataan Standar Proses 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 

 

Indikator 

 

Formulir 

1. Ketua LPPM-PM harus 
memiliki roadmap 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 
(PKM) yang disusun 
dalam Rencana Strategis 
(Renstra) Pengabdian 

kepada Masyarakat 

untuk masa waktu 
5tahun. 

a) Adanya sasaran mutu atau 
target 
capaianpelaksanaankegiatan
PKMyangdituangkandalam 

Renstra PKM untuk masa 
waktu 5tahun 

b) Adanya road map kegiatan 

PKM 

dalambentukRenstraPKM
untuk masawaktu5tahun 

1. Road Map 

kegiatan PKM 

2. Ketua LPPM-PM harus 
memiliki standar mutu 

yang menjamin 

keselamatan kerja, 
kesehatan, serta 
kenyamanan dan 

keamanan untuk 
pelaksana,masyarakat,da
n lingkungan yang 
ditinjau setiap tahun 

a) Adanya standar mutu 
yang menjamin 
keselamatan kerja, 

kesehatan, serta 
kenyamanan dan 
keamanan untuk 

pelaksana, 
masyarakat,dan 
lingkungan 

b) Adanya kesesuian 

implementasi kegiatan PKM 
dengan standar mutu yang 
menjamin keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan serta 

keamanan untuk pelaksana, 

1 Formulir 
checklist 

kesesuaian 
implementasi 
PkM 

3. Ketua LPPM-PM harus 

membentuk kelompok 
kajian materi kegiatan 

PKMyang menerapkan 
hasil penelitian yang 
tepat guna setiap tahun. 

a) Dibentuknya kelompok-

kelompok dosenoleh 
LPPM-PM yang 
mengembangkanpenerapa
n: 

1. Program Kemitraan 
Masyarakat(PKM) 

2. Program 
Pengembangan 

Produk Unggulan 
Daerah(PPPUD) 

3. Program Pengembangan 
IPTEK Bagi Masyarakat 

(PPIBM) 
4. Program 

Pengembangan Desa 
Binaan (PPDB) 

b) Adanya kegiatan sosialisasi 

 
1 Formulir isian 

kesediaan dosen 

masuk dalam 
kelompok:  

a) PKM  
b) PPK  

c) PPUPIK  
d) PKW  
e) PPPUD  
f) PPDM  

2 Formulir kehadiran 
peserta kegiatan  
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kelompok dosen yang 
mengembangkan penerapan 
program oleh LPPM-PM 

4. Ketua LPPM-PM harus 
mengembangkan 

kelompok kajian materi 
PKM yang berasal dari 
hasil penelitian yang 
sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 
setiap tahun. 

a) Adanya tim dosen yang 
mengembangkan kajian hasil 

penelitian untuk 
meningkatkan mutu 

pendidikan, lingkungan, 
kesejahteraan, dan seni 
budaya masyarakat. 

b) Adanya tim dosen yang 

mengimplementasikan 
hasil penelitian dalam 
rangka membantu 
menyelesaikan 

permasalahan pendidikan, 
lingkungan, 
kesejahteraan,dan seni 
budaya dalam 

masyarakat. 

 
1 Formulir 

pengembangan 
kelompok kajian 

PkM  
2 Formulir 

implementasi hasil 
penelitian  

 

5. Ketua LPPM-PM harus 
mengembangkan 

kelompok kajian 
kegiatan PKM yang 
dapat meningkatkan 
pemberdayaan dan 

kualitas kehidupan 
masyarakat binaan 
minimal untuk masa 
waktu 5tahun 

a) Dibentuknya kelompok 

kajian yang terdiri dari 
dosen dari beberapa 
program studi yang 
bertugas: 

1. Memetakan potensi daerah 
binaan. 

2. Menyusun program kerja 
pemberdayaan dan 

kualitas kehidupan 
masyarakat. 

3. Implementasi program 
peningkatan 

pemberdayaan dan 
kualitas pendidikan, 
lingkungan, 

kesejahteraan, dan seni 

budaya masyarakat 
didaerah binaan. 

 
1 Formulir 

pembentukan 
kelompok kajian  

2 Peta potensi daerah 
binaan  

3 Format isian 
Desain program 

kerja 
4 Implementasi 

program 
peningkatan 

pemberdayaan dan 
kualitas  

6. Ketua LPPM-PM 
harusmenyelenggarakan 
kegiatanpeningkatankom
petensidosen dalam 

menyusunproposalPKMs
etiaptahun 

a)Diselenggarakannya 
kegiatan workshop 
penyusunan proposal 
PKM bagi dosen dengan 

melibatkan narasumber 
nasional secara kontinyu 

 
1 Daftar hadir 

workshop 

penyusunan 
proposal PkM bagi 
dosen  

2 Formulir kepuasan 

pelanggan dalam 
kegiatan workshop 
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7. Ketua LPPM-PM haru 
smelakukan 

pendampingan kepada 
dosen dalam menyusun 
dan mengajukan 
proposal hibah 

kompetisi PKMyang 
didanai oleh UNSAM 
atau luar UNSAM 
setiap tahun 

 

a)Dilaksanakannya 
pendampingan 

penyusunan proposaloleh 
narasumber nasional 

b) Dihasilkannya proposal 
hibah PKM tingkat nasional 

yang siap diunggah di 
Simlitabmas 

 

1 Laporan 
pendampingan 
penyusunan 
proposal PkM 

bagi dosen  
2 Daftar hadir 

pendampingan 
penyusunan 

proposal PkM 
bagi dosen  

3 Format isian 
proposal hibah 

PkM tingkat 
Nasional yang 
diunggah di 
Simlitabmas  

4 Formulir 
kepuasan 
pelanggan dalam 
kegiatan 

pendampingan  

9. Ketua LPPM-PM harus 

menjamin terjadinya 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas kegiatan PKM 

yang dilaksanakan oleh 

dosen setiap tahun 

a)Meningkatnya kualitasdan 
kuantitas proposal PKM 
dosen yang mendapatkan 

hibah dari luarUNSAM 

1 Format daftar 

jumlah dosen 
penerimaan 
proposal PkM dari 

hibah luar UNSAM 

 

10. Unit Pengelola Program 
Studi (UPPS) harus 

menyelenggarakan 
program hibah kompetisi 

kegiatan PKM setiap 
tahun dengansumber 
pendanaan dari DIPA 
UNSAM 

a) Adanya dokumen roadmap 
kegiatan PKM difakultas 

b) Adanya bukti proposal hibah 
kompetisi PKM tingkat 

fakultas 
c) Adanya tim reviewer yang 

memiliki keahlian sesuai 

bidang ilmu dan bersifat 
independen 

d) Adanya bukti hasil penilaian 

oleh tim reviewer terhadap 

proposal PKM dosen atau 
kelompok dosen 

e) Adanya hasil monitoring 

pelaksanaan PKM 
pelaksanaan PKM oleh 
dosen 

 

1 Road map PkM 

Fakultas 
(dokumen)  

2 formulir daftar 
jumlah dosen 
penerima hibah 

pendanaan DIPA 
UNSAM  

3 Formulir daftar 
isian tim reviewer 

dan relevansi 
keahliannya  

4 Lembar penilaian 

proposal dari 
reviewer PkM  

5 Lembar monitoring 
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PkM  
 

11. Dosen harus 
melaksanakan kegiatan 
PKM sesuai dengan 

bidang keahliannya dalam 

bentuk pelayanan kepada 
masyarakat, penerapan 
ilmu pengetahuan dan 

teknologi, peningkatan 
kapasitas masyarakat, atau 
pemberdayaan masyarakat 
setiap tahun 

a) Adanya panduan 

pelaksanaan PKM bagi 

dosen 
b) Adanya kesesuaian 

bidang keahlian dosen 

dengan tema 
kegiatanPKM 

1 Formulir daftar 

kesesuaian bidang 
keahlian dosen 

dengan tema 
kegiatan PkM  

 

12. Dosen harus 

mempertimbangkan 
standa rmutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, 

kenyamanan,serta 

keamanan 
pelaksana,masyarakat, 
dan lingkungan setiap 
melaksanakan kegiatan 

PKM. 

a) Adanya laporan 

pelaksanaan kegiatan PKM 

dosen yang sesuai dengan 
standar mutu. 

b) Adanya dokumentasi 
pelaksanaan PKM dosen 

dalam bentuk 
foto,video,dan lain-lain. 

c) Adanya bukti pernyataan 

dari dosen danmasyarakat 

bahwa kegiatan PKM telah 
mempertimbangkan standar 
mutu,keselamatan 
kerja,kesehatan,kenyamanan,

serta keamanan dalam 
bentuk formulir 

c) Pernyataan dosen dan 
wakil masyarakat yang 

disediakan oleh LPPM-
PM. 

 
1 Formulir laporan 

pelaksanaan 
kegiatan PkM  

2 Daftar cek 
dokumentasi 
pelaksanaan PkM, 

yang berisi: foto, 
video  

3 Format isian 
pernyataan dosen 

dan masyarakat 
bahwa kegiatan 
PkM telah 
mempertimbangka

n standar mutu, 
K3, Kenyamanan, 
dan Kemanan  
 

13. Dosen harus 
melaksanakan kegiatan 
PKM secara 

terarah,terukur,dan 
terprogram pada setiap 
kegiatan PKM. 

a) Adanya peraturan dan 
panduan pelaksanaanPKM 
bagi dosen UNSAM 

b) Adanya formulir penilaian 
kepuasan masyarakat yang 
diisi oleh sasaran kegiatan 
PKM 

c) Adanya form penilaian 
pelaksanaan PKM 
dilaksanakan sesuai dengan 
proposal 

 
1 Lembar penilaian 

kepuasan 

masyarakat  
2 Lembar penilaian 

pelaksanaan PkM  

14. Setiap dosen harus 
melibatkan mahasiswa 

dalam melaksanakan 
kegiatan PKM minimal 
sebanyak 1orang untuk 

a) Ada laporan pelaksanaan 
kegiatan PKM yang 

melibatkan mahasiswa 
b) Adanya bukti fisik 

keterlibatan mahasiswa 

 
1 Formulir laporan 

pelaksanaan PkM  
2 Daftar cek list 

dokumentasi 
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setiap judul kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan 
PKM 
dosen,sepertifoto,video,danlai
n-la 

pelaksanaan PkM 
dengan keterlibatan 
mahasiswa yang 
berisi: foto, video 

dan sebagainya  

15. LPPM-PM dan Unit 

Pengelola Program 
Studi(UPPS) harus 
melakukan monitoring 
pelaksanaan kegiatan 

PKM dosen yang 
mendapatkan hibah 
kompetisi PKM dengan 
pendanaan dari UNSAM 

atau luar UNSAM setiap 
tahun. 

a) Adanya panduan 

pelaksanaan monitoring 

kegiatan PKMdosen. 
b) Adanya formulir 

monitoring pelaksanaan 

PKM. 
c) Dibentuknya tim 

monitoring pelakasanaan 
PKM. 

d) Adanya laporan 
pelaksanaan monitoring 
PKMdosen. 

e) Adanya repository hasil 

monitoring pelaksanaan 
PKM. 

 

1 Lembar monitoring 

pelaksanaan PkM  
2 Daftar tim 

monitoring 

pelaksanaan PkM  
3 Formulir laporan 

pelaksanaan 
monitoring dan 

evaluasi PkM 
dosen  

4 Daftar repository 

hasil monitoring 
pelaksanaan PkM  
 

15.LPPM-PM harus 
menyelenggarakan 
kegiatan peningkatan 
kompetensi dosen dalam 

menulis dan 
mempublikasikan artikel 
ilmiah hasil pelaksanaan 
kegiatan PKM setiap 

tahun 

a) Diselenggarakannya 
kegiatan workshop 
penulisan artikel ilmiah 
pelaksanaan PKM. 

b) Adanya laporan 
pelaksanaan kegiatan 
workshop penulisan 
artikel ilmiah 

pelaksanaan PKM. 
c) Adanya artikel ilmiah 

pelaksanaan PKM dosen 
UNSAM yang diterbitkan 

dijurnal ilmiah 
d) Adanya repository workshop 

penulisan dan penerbitan 

jurnal. 

 
1 Daftar hadir 

workshop 

penulisan artikel 
ilmiah pelaksanaan 
PkM  

2 Formulir laporan 

pelaksanaan 
workshop 
penulisan artikel 
ilmiah pelaksanaan 

PkM  
3 Daftar nama artikel 

ilmiah pelaksanaan 
PkM yang 

diterbitkan di 
Jurnal Ilmiah  

4 Daftar repository 

workshop 
penulisan dan 
penerbitan jurnal  

 

 

16. LPPM-PM harus 

memantau jumlah dosen 
yang mempublikasikan 

hasil kegiatan PKM pada 
jurnal ilmiah setiap 

tahun. 

a) Adanya artikel ilmiah dosen 

yang diterbitkan pada jurnal 
ilmiah PKM. 

b) Adanya repository artikel 

ilmiah dosen. 

1 Daftar jumlah 
artikel ilmiah 

yang diterbitkan 
pada jurnal ilmiah 

PkM 
2 Daftar repository 

artikel ilmiah 
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dosen 

17.LPPM-PM harus 
menerbitkan jurnal ilmiah 

untuk mempublikasikan 
hasil pelaksanaan PKM 
dosen dan mahasiswa 
UNSAM kali dalam 

setahun. 

a) Diterbitkannya jurnal ilmiah 

PKM oleh LPPM-PM 

sebanyak 2kali dalam 
setahun. 

b) Persentase 

c) jumlah artikel 
dosenUNSAM yang 
diterbitkan di jurnal ilmiah 
PKM UNSAM maksimal 

50% 

 
1 Daftar jurnal ilmiah 

PkM yang 

diterbitkan oleh 

LPPM-PM 
UNSAM  

2 Daftar kemajuan 

jumlah artikel 
dosen UNSAM 
yang diterbitkan di 
jurnal ilmiah PKM 

yang diterbitkan 
LPPM-PM 
UNSAM 

18. LPPM-PM harus 
mempunyai prosedur 
yang jelas untuk 

mempublikasikan hasil 
kegiatan PKM yang 
diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah 2 kali dalam 

setahun. 

a) Adanya jurnal ilmiah yang 
terakreditasi ristekdikti 
untuk mempublikasikan 

artikel hasil PKM dosen 
UNSAM 

b) Adanya SOP untuk proses 

publikasi hasil PKM 

dosenUNSAM.  

1 SOP proses 
publikasi hasil 

PkM dosen 
UNSAM atau 
non-UNSAM 

 

19.KetuaLPPM-PM harus 

menjalin kerjasama 
pelaksanaan kegiatan 
PKM dengan Pemerintah 
Daerah/DUDI/Instansi 

nasional dan 
internasional setiap tahun 
dengan melibatkan dosen 
dan mahasiswa. 

a) Adanya Memorandum of 

Understanding (MoU) 

pelaksanaan PKM antara 

LPPM-PMdengan 
Pemerintah Daerah 
DUDI/Instansinasional 
dan internasional. 

b) Terlaksananya kegiatan 
PKM melalui kerjasama 
antara LPPM-PM dengan 
Pemerintah Daerah 

DUDI/Instansi nasional dan 
internasional. 

c) Jumlah mahasiswa yang 

dilibatkan dalam 

kegiatanPKM dosen 
minimal1orang untuk setiap 
kegiatan. 

 

1 Formulir Standard 
MoU pelaksanaan 
PkM antara LPPM-
PM dengan 

Pemerintah Daerah  
2 Formulir Laporan 

pelaksanaan PkM 
kerjasama LPPM-

PM dengan 
Pemerintah Daerah  

3 Daftar monitoring 
nama dan jumlah 

mahasiswa yang 

dilibatkan dalam 
kegiatan PkM 
dosen 

20. Ketua LPPM-PM harus 
menjalin kerjasama 

pelaksanaan kegiatan 
PKM dengan 
memanfaatkan sumber 
pendanaan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

a) Adanya MoU pelaksanaan 

PKMantara LPPM-PM 
dengan dunia usaha/dunia 
industri dengan 

memanfaatkan dana CSR. 

b) Terlaksananya kegiatan 
PKM dengan pendanaan dari 

1 Formulir Standard 

MoU pelaksanaan 
PkM antara LPPM-
PM dengan CSR 

Perusahaan  

2 Formulir laporan 
kegiatan PkM yang 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    106 

dunia usaha/dunia 
industry setiap tahun dan 
secara berkelanjutan. 

CSR dunia usaha/dunia 
industri. 

didanai CSR 
Perusahaan (lebih 
bersifat dokumen 
atau rekaman)  

 

21. Ketua LPPM-PM harus 

membentuk masyarakat 

binaan untuk kegiatan 
PKM oleh dosen 
dan/atau mahasiswa 

untuk masa kerjasama 
paling cepat 
selama5tahun. 

a)Adanya masyarakat binaan 
pelaksanaan PKM terpadu 
bagi dosen dan mahasiswa 

UNSAM. 

1 Daftar masyarakat 

binaan pelaksanaan 
PkM terpadu bagi 
dosen dan 

mahasiswa  
 

22. Ketua LPPM-PM harus 

mengembangkan 
kegiatan PKM bagi 
mahasiswa dalam bentuk 

Kuliah Kerja 
Nyata(KKN) yang 
terintegrasi antar program 
studi dilingkungan 

UNSAM setiap tahun. 

a) Adanya pedoman pelaksanaan 
KKN. 

b) Adanya laporan 

pelaksanaan KKN oleh 
mahasiswa dan dosen 
pembimbing 

c) Adanya 

monitoring dan 
evaluasi 
pelaksanaan KKN 

oleh LPPM-PM. 

d) Adanya laporan 
kepuasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan 
KKN 

e) Adanya repository 

mahasiswa KKN. 

 

1 Formulir format 
laporan 
pelaksanaan KKN  

2 Lembar monitoring 

dan evaluasi 
pelaksanaan KKN  

3 Formulir laporan 

hasil analisis 
kepuasan 
masyarakat 
pelaksanaan KKN  

4 Kuesioner 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 

pelaksanaan KKN  

23. Pimpinan UNSAM, 
fakultas dan program 
studi harus mengarahkan 

dan memantau kegiatan 
KKNuntuk memenuhi 
capaian pembelajaran 

lulusan dan ketentuan 
peraturan diUNSAM 
dalam setiap kegiatan 

KKN. 

a) Adanya panduan 

pelaksanaan PKM oleh 
mahasiswa. 

b) Adanya laporan 

pemantauan pelaksanaan 
PKM oleh mahasiswa. 

1 Formulir 
format 
laporan 

monitoring 
pelaksanaan 
PkM bagi 
mahasiswa 

24. Pimpinan UNSAM 

harus memberikan 
kesetaraan beban SKS 
terhadap kegiatan 
KKN mahasiswa 

sesuai dengan capaian 
pembelajaran mata 
kuliahKKN 

a) Adanya beban2SKS dalam 
kurikulum. 

b) Adanya SK pelaksanaan 
KKNoleh 
mahasiswa. 

c) Adanya nilai yang dikeluarkan 

oleh LPPM-PM bagi 
mahasiswa yang telah 
melaksanakan KKN. 

 

 
1 Beban 4 SKS untuk 

kegiatan KKN 
(regulasi)  

2 Format formulir 
pendaftaran KKN  

3 Format penilaian 
pelaksanaan KKN 
untuk mahasiswa  
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25. Setiap dosen harus 
melibatkan mahasiswa 

dalam melaksanakan 
kegiatan PKM 
minimal sebanyak 

1orang untuk setiap 

judul kegiatan 

a) Adanyalaporan pelaksanaan 

kegiatan PKMyang 
melibatkan mahasiswa 

b) Adanya butki fisik 
keterlibatan mahasiswa 

dalam pelaksanaan kegiatan 
PKM dosen,seperti 
foto,video,dan lain-lain 

 
1 Formulir laporan 

pelaksanaan 
kegiatan PkM  

2 Daftar cek list 
dokumentasi 
pelaksanaan PkM 

dengan keterlibatan 

mahasiswa yang 
berisi: foto, video 
dan sebagainya  

 

 

20. Formulir Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

Pernyataan Standar Penilaian 
Pengabdian Kepada Masyarakat 

Indikator Formulir 

1. Ketua LPPM-PM dan 
UnitPengelola Program Studi(UPPS) 
harus membuat kisi-kisi dan 

instrumen penilaian proses dan 
pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kriteria yang ditentukan. 

a) Adanya kisi-kisi dan instrumen 
penilaian proses PKM untuk kriteria 

edukatif,objektif,akuntabel dan 
transparan 

 
1 Lembar pengesahan 
2 Lembar penerimaan proposal PkM.  

3 Instrumen penilaian proposal PkM.  
4 Surat kerjasama Mitra.  

 

2. Ketua LPPM-PM dan Unit 

Pengelola Program Studi(UPPS) 
harus membentuk tim 
penilai(reviewer) pro posal hibah 

kompetisi kegiatanPKM setiap 
dilaksanakanya seleksi proposal 
PKM 

a) Adanya tim penilai (reviewer) proposal 

hibah kompetisi kegiatanPKMyang 
memiliki prinsip edukatif,objektif, 
akuntabel,dan transparan 

b) Adanya bukti penilaian oleh tim 
reviewer terhadap proposal kegiatan 

PKM yang akan diberi pendanaan 

hibah kompetisi 

 
1 Prosedur baku seleksi tim reviewer 

internal.  

2 Tugas pokok dan fungsi reviewer internal.  

3 Surat Keputusan Rektor tentang tim 
reviewer internal.  

4 Formulir penilaian proposal PKM oleh 
tim reviewer.  

5 Dokumen dan Bukti Pendukung 
pelaksanaan kegiatan PkM  

 

3. Ketua LPPM-PM dan 

UnitPengelola Program Stud 
i(UPPS) harus memastikan 
pelaksanaan penilaian terhadap 

proses dan hasil kegiatan PKM 

dosen dan mahasiswa disesuaikan 
dengan standar hasil,standar isi dan 
standar proses PKM setiap tahun 

a) Adanya pedoman pelaksanaan 
penilaian proses dan hasil PKM bagi 
dosen dan mahasiswa sesuai dengan 

standar hasil, standar isidanstandar 

proses pengabdian kepada masyarakat. 
b) Adanya bukti fisik berupa foto atau 

video kegiatan masyarakat yang telah 

mengadopsi pengetahuan dan teknologi 
hasil pelaksanaan PKM 

 
1 Instrumen monitoring dan evaluasi proses 

PkM.  

2 Dokumen dan Bukti Pendukung 

pelaksanaan kegiatan PkM  
 

4. Ketua LPPM-PM dan UnitPengelola 
Program Studi (UPPS) harus 
menjamin bahwa penilaian proses 
dan hasil kegiatan PKM dosen 

dengan pendanaan dariUNSAM atau 
luar UNSAM dilakukan secara 

a) Adanya pedoman pelaksanaan 
penilaian proses dan hasil PKM bagi 
dosen da nmahasiswa 
dilakukansecaraterintegrasi dan 

memenuhi unsure edukatif, obyektif, 
akuntabel, transparan, akurat, dan 

1 Instrumen penggunaan dana PkM  
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terintegrasi dan memenuhi unsur 
edukatif, obyektif, akuntabel, 
transparan, akurat, dan inspiratif 
konstruktifs etiap tahun 

inspiratif 

5. Ketua LPPM-PM dan 

UnitPengelola Program 

Studi(UPPS) harus melakukan 
penilaian proses dan hasilPKM 
dengan menggunakan metode dan 
instrumen yang relevan, akuntabel, 

dan mewakili ukuranketercapaian 
kinerja proses dan pencapaian 
kinerja hasil PKMsetiap tahun 

a) Adanya bukti monitoring dan evaluasi 
proses dan hasil kegiatan PKM dengan 

menggunakan instrumen yang telah 
dikembangkan 

 
1 Lembar penerimaan laporan PKM  
2 Instrumen penilaian hasil kegiatan PkM.  

3 Dokumen dan bukti pendukung kegiatan 
PkM.  

 

6. LPPM-PM dan Unit 

PengelolaProgram Studi (UPPS) 
harusmelakukan penilaian 
danpengukurantingkatkepuasanmasya
rakat untukmendapatkan umpan 

balikdampak dan manfaatpelaksanaan 
PKMsetiapmelaksanakankegiatan 

a) Adanya instrumen untuk 
pengukurantingkatkepuasanmasyarakat
terhadappelaksanaanPKM 

b) Adanya hasil survei kepuasan 
masyarakattentangpenerimaanmanfaat
kegiatanPKM 

c) Adanya hasil analisis dampak 

manfaatpelaksanaankegiatan PKM 

 
1 Instrumen kepuasan masyarakat terhadap 

pelaksanaan PkM.  
2 Laporan hasil analisis survei kepuasan 

masyarakat terhadap Pelaksanaan PKM 
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21. Formulir Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

Pernyataan Standar 

PelaksanaPengabdianKepad

aMasyarakat 

Indikator Formulir 

1. Ketua LPPM-PM dan Unit 
Pengelola Program Studi 

(UPPS) harus menetapkan 

kriteria minimal 
kemampuan dosen 
pelaksana kegiatan PKM 
setiap tahun 

a) Adanya dokumen 
kebijakan tentang 

kriteria minimal 

kemampuan dosen 
sebagai pelaksana 
kegiatan PKM 

b) Adanya daftar 

hadir peserta 
kegiatan sosialisasi 
kebijakan tentang 

kriteria minimal 

kemampuan dosen 
pelaksana kegiatan 
PKM 

c) Adanya foto dan/ 
atau video kegiatan 
sosialisasi 
kebijakan tentang 

kriteria minimal 
kemampuan dosen 
pelaksana kegiatan 
PKM 

 
1 Daftar hadir Peserta 

kegiatan  

2 Daftar Identitas Tempat 
kegiatan PkM  

3 Daftar bukti 
fisik/dokumen 

pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi tentang aturan 
pelaksanaan PkM bagi 

dosen.  

 

2. Ketua LPPM-PM harus 
menetapkan kriteria 

minimal kemampuan dosen 
pembina kegiatan PKM 
mahasiswa (KKN) setiap 
tahun. 

a) Adanya dokumen 
kebijakan tentang 

kriteria minimal 
kemampuan dosen 
pembina kegiatan 
PKM 

b) Adanya daftar 
hadir peserta 
kegiatan sosialisasi 
kebijakan tentang 

kriteria minimal 
kemampuan dosen 
pembina 
kegiatanPKM 

c) Adanyafotodan/ata
uvideokegiatansosi
alisasikebijakantent
angkriteriaminimal

kemampuandosenp
embinakegiatanPK
M 

 
1 Daftar dosen pembina 

dan mahasiswa binaan  
2 Daftar bukti 

fisik/dokumen 
pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi tentang aturan 
pembinaan mahasiswa 
PkM bagi dosen.  
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3. Ketua LPPM-PM dan Unit 
Pengelola Program Studi 
(UPPS) harus 
mempertimbangkan 

kualifikasi akademik dosen 
dan hasilPKM yang akan 
dilaksanakan seleksi 

proposal kegiatan PKM 

a)Adanya pedoman 
pelaksanaan PKM 

1 Daftar kepakaran dosen 

4. Dosen sebagai ketua 
pelaksana kegiatan PKM 

minimal harus memiliki 
pendidikan magister(S2) 
sesuai dengan bidang 
ilmunya dan mendapat 

surat tugas atau Surat 
Keputusan(SK) dari LPPM-
PM, Dekan, atau 
Koordinator Program Studi 

yang berlaku selama satu 
tahun. 

a) Adanya curriculum 

vitae dosen pada 

proposal kegiatan 
PKM 

b) Adanya surat tugas 
atau SK 
pelaksanaan PKM 

untuk dosen 

 
1 Formulir Isian curriculum 

vitae dosen.  

2 Formulir identitas 

pengusul PkM  
 

5. Dosen harus bersinergi 
dengan dosen lain antar 
program studi dan/atau 

antar fakultas dilingkungan 

UNSAM sesuai dengan 
komptensi yang dibutuhkan 
untuk setiap kegiatan PKM. 

a) Adanya kelompok 
dosen pelaksana 
PKM antar 

program studi 

dan/atau antar 
fakultas 

b) Adanya kegiatan 
survei bersama 

antar dosen untuk 
mengidentifikasi 
masalah berbasis 
problem yang 

dihadapi 
masyarakat 
setempat(ProblemBa

sedAnalysed) 

 
1 Formulir pemetaan 

kelompok PkM  

2 Formulir ceklist lembar 

pengamatan survey 
(kesesuaian kajian, 
kesiapan saran/pra-
sarana, kesiapan 

masyarakat dsb)  
 

6. Dosen sebagai pelaksana 
PKM harus melaksanakan 
kegiatanFocus Group 

Discussion (FGD) dengan 

stakeholder setempat,untuk 

penyelesaian masalah 
sesuai dengan urutan 
prioritas dan kearifan lokal 
untuk setiap kegiatan PKM 

a) Adanya kelompok 
dosen pelaksana 
PKM yang 

melakukan 
kegiatan FGD 
dengan stakeholder 

b) Adanya daftar 
hadir peserta 
kegiatan FGD 

c) Adanya proposal 

kegiatan PKM 
yang diusulkan 
oleh dosen sebagai 
hasil dari 

 
1 Formulir pemetaan 

kelompok PKM  

2 Formulir daftar Hadir 
kegiatan  
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pelaksanaan 
kegiatan FGD 

 

7. Mahasiswa dan dosen 
pembimbing harus 
melaksanakan kegiatan 

KKN diwilayah 

masyarakat binaan atau 
sekolah binaan yang 
ditetapkanLPPM-PM atau 

fakultas di setiap kegiatan 
KKN 

a) Adanya peta lokasi 

KKN sebagai 
daerah binaan atau 
sekolah binaan 

yang dibuat 

olehLPPM-PM 
atauFakultas 

b) Adanya daftar 

program kerja 
mahasiswa KKN  

c) Adanya bukti 

dokumentasi 
pelaksanaan 

d) Kegiatan KKN 

didaerah binaan 
atau sekolah binaan 
LPPM-PM 

atauFakultas 

 

8. Setiap dosen yang 

melaksanakan kegiatan 
PKM harus menguasai 
metodologi penerapan 

keilmuan sesuai dengan 
bidang keahlian,jenis 
kegiatan, serta tingkat 
kerumitan dan kedalaman 

sasaran kegiatan yang 
dapat dibuktikan 
otoritasnya 

a) Dilaksanakannya 

kegiatan pelatihan 
metodologi 
penerapan 

keilmuan dalam 
rangka pelaksanaan 
kegiatan PKM 

b) Adanyadaftarhadir

pesertakegiatanpela
tihan metodologi 
penerapankeilmuan 

c) Adanya sertifikat 

kelulusan dalam 
pelatihan 
metodologi 
penerapan 

keilmuan dan 
penyusunan 
proposal 
PKM,minimal 

yang diadakan oleh 
UNSAM 

d) Kegiatan PKM 
memiliki relevansi 

dan nilaiguna 
terhadap program 
studi yang menjadi 
home base dosen 

yang bersangkutan 

 

1 Formulir kegiatan 
pelatihan PKM dan 
kesesuaiannya dengan 

keilmuan  
2 Formulir daftar hadir 

kegiatan  
3 Formulir persesuaian 

antara nilai guna PKM 
dengan Prodi  
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e) Adanya foto 
dan/atau video 
pelaksanaan 
pelatihan 

metodologi 
penerapan 
keilmuan dalam 

rangka pelaksanaan 

kegiatan PKM 

9. Ketua LPPM-PM harus 

menetapkan kewenangan 
ketua dan anggota dalam 
kelompok PKMsetiap 
melaksanakan kegiatan 

PKM. yang sesuai dengan 
ketetapanyang dikeluarkan 
oleh institusi dan pejabat 
berwenang 

a) Adanya dokumen 

kebijakan tentang 
kewenangan ketua 
dan anggota dalam 
kelompok PKM. 

1 Formulir susunan 

keanggotaan  

10.Mahasiswa yang 
melaksanakan kegiatan 

PKM(KKN) harus telah 
memenuhi persyaratan 
minimal 120SKS ketika 

mendaftarkan diri untuk 

mengikuti kegiatan KKN. 

a) Adanya bukti 
mahasiswa telah 

mengambil beban 
kuliah120sks(Kartu 
Hasil Studi/KHS). 

1 Formulir Ceklist beban 
SKS mahasiswa  

11.Mahasiswa yang 

melaksanakan kegiatan 
PKM (KKN) harus 
mendapatkan surat izin dari 
orangtua dan bukti 

keterangan sehat yang 

berlaku untuk masasatu 
bulan setelah ditandatangani 

a) Adanya bukti surat 

izin dari orang tua 
mahasiswa. 

b) Adanya bukti surat 
keterangan sehat 

dari rumah sakit 

atau lembaga 
kesehatan yang 

ditunjuk oleh pihak 
UNSAM. 

 

1. Formulir isian surat izin 
orangtua.  

2. Formulir keterangan 
sehat  

 

12.Mahasiswa yang 
melaksanakan kegiatan 
PKM (KKN) harus memiliki 
penguasaan metodologi 

penerapan keilmuan sesuai 
dengan bidang keahlian dan 
jenis kegiatanyang 
dibuktikan lewat sertifikat 

pelatihan yang berlaku 
setahun. 

a) Adanya sertifikat 
kelulusan dalam 
pelatihan 
metodologi 

penerapan 
keilmuan dan 
penyusunan 
proposal PKM, 

minimal yang 
diadakan oleh 
pihak program 
studi atau LPPM-

PM. 

 

13.Ketua LPPM-PM harus 

menandatangani kontrak 

a) Adanya peta pihak-

pihak yang dapat 

1. Formulir keikutsertaan 

pihak lain dalam PKM  
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kerjasama dengan pihak lain 
yang berhubungan dan 
mendukung kegiatan PKM 
yang berlaku minimal satu 

semester untuk setiap 
pelaksanaankegiatan PKM 
yang dilakukan melalui 

kerjasama. 

diikutsertakan 
dalam kerjasama 
pelaksanaan 
kegiatan PKM. 

b) Adanya tata 
kerjasama yang 
dilandasi aturan 

yang jelas dan 

dibuktikan dengan 
surat kontrak 
kerjasama antar 
lembaga. 
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22. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

Pernyataan Standar Sarana dan 

Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Indikator Formulir 

1. Rektor UNSAM harus 
memfasilitasi 
pengadaansarana dan 
prasarana yang mudah 

diakses setiap pelaksana 
PKM dalam rangka 
memenui hasil pengabdian 
kepada masyarakat, berupa 

fasilitas yang dapat 
digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatan 
pengabdian masyarakat. 

a) Adanya sarana 
dan prasarana 
universitas dan 
mudah diakses 

yang digunakan 
untuk 
memfasilitasi 
kegiatan PKM 

b) Adanya daftar 
pengguna sarana 
dan prasarana 
untukpelaksanaan 

kegiatan PKM 

 
1. Formulir pengajuan 

kebutuhan sarana 
prasarana PkM  

2. Formulir bukti kontrol 
kelayakan sarana 
prasarana PkM  

3. Formulir pengajuan 

penggunaan sarana 
prasarana  

4. Formulir daftar 
pengguna sarana dan 

prasarana PkM  
 

2. Rektor UNSAM harus 
memfasilitasi pengadaan 
sarana dan prasarana 
memenuhi standar 

mutu,keselamatan 
kerja,kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan 
minimaluntuk menunjang 

proses pengabdian kepada 
masyarakat dalam rangka 
memenuhi hasil pengabdian 
kepada masyarakat, berupa 

fasilitasyang dapa 
tdigunakan untuk 
pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat 

a) Ada bukti kontrol 
kualitas sarana 
dan prasarana 
memenuhi standar 

kesehatan, 
kenyamanan,dan 
keamanan. 

b) Adanya intruksi 

kerja yang 
mengatur 
penggunaan 
sarana dan 

prasarana yang 
disediakan 

 
5. Formulir pengajuan 

kebutuhan sarana 
prasarana PkM  

 

3. Rektor UNSAM harus 

mengembangkan kerjasama 
dengan mitra yang dapat 
memfasilitasi sarana danp 
rasarana kegiatan 

pengabdian kepada 
masyarakat yang 
dilaksanakan 
diluarUNSAM. 

a) Adanya sarana dan 

prasarana universitas 
yang dapat 
digunakan untuk 
memfasilitasi 

kegiatan PKM 
b) Adanya SOP 

penggunaan sarana 
dan prasarana yang 

memenuhi standar 
kesehatan, 
kenyamanan,dan 
keamanan. 

 

1. Formulir ketersediaan 
sarana prasarana PKM  

2. Formulir isian bukti 
penggunaan sarana dan 

pra- sarana  

4. Unit Pengelola Program 
Studi(UPPS) harus 

a) Adanya sarana 
dan prasarana 
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memfasilitasi ketersediaan 
sarana danp rasarana untuk 
pelaksanaan kegiatan PKM 
setiap tahun yang memenuhi 

standar mutu,standar 
keselamatan kerja, 
standarkesehatan 

kenyamanan, dan keamanan 

terhadap 
pengguna,masyarakat 
maupun lingkungan 

diFakulta suntuk 
pelaksanaan PKM 
yang memenuhi 
standar mutu, 

standar 
keselamatan kerja, 
standar kesehatan 

kenyamanan,dan 

keamanan. 
b) Adanya prosedur 

yang mudah 
dipahami dan 
diterapkan oleh 
penggunaan saran 
prasarana yang 
dimiliki fakultaS 

c) Adanyapenggunaa
nsaranadanprasara
na yang terkontrol 

danterjadwaldeng
anbaik. 

d) Adanya bukti 
penggunaan 

sarana dan 
prasarana oleh 
dosen untuk 
melaksanakan 

PKM(foto,surat 
izin,danbukti 
lainnya) 

5. Unit Pengelola Program 
Studi(UPPS) harus 

menetapkan kriteria minimal 
tentang sarana dan prasarana 
yang digunakan untuk 
menunjang proses 

pelaksanaan kegiatan PKM 
setiap tahun. 

a) A
danya kebijakan 

tentang kriteria 
minimal sarana 
dan prasarana 
yang digunakan 

untuk menunjang 
pelaksanaan 
kegiatan PKM 

b) A

danya kegiatan 
sosialisasi 
kebijakan tentang 
sarana dan 

prasarana yang 
digunakan untuk 
menunjang 

pelaksanaan 

kegiatan PKM 
oleh fakultas 

1. Formulir tanda terima 
SOP penggunaan sarana 

dan pra- sarana  
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c) P
artisipasi dosen 
dalam kegiatan 
sosialisasi sarana 

dan prasarana 
yang dapat 
digunakan dalam 

kegiatan PKM 

6. Unit Pengelola Program 
Studi(UPPS) harus 
menetapkan peraturan 
penggunaan sarana dan 
prasarana UNSAM dalam 
pelaksanaan kegiatan PKM 
oleh kelompok dosen maupun 
mahasiswa. 
 

a) A
danya SOP tentang 
penggunaan sarana 
dan prasarana yang 
digunakan untuk 
menunjang 
pelaksanaan PKM 
oleh kelompok 
dosen maupun 
mahasiswa 

b) A
danya kegiatan 
sosialisasi SOP 
tentang 
penggunaan sarana 
dan prasarana yang 
digunakan untuk 
menunjang 
pelaksanaan 
kegiatan PKM oleh 
kelompok dosen 
maupun 
mahasiswa. 
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23. Formulir Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pernyataan Standar 

Pengelolaan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

1. Ketua LPPM-PM 
harus membuatdan 

menetapkan standar 

minimal yang akan 
dijadikan acuan pada 
setiap kegiatan PKM, 
yang mencakup 

tentang perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 

pemantauan dan 

evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan 
PKM oleh dosen 

danmahasiswa. 

a) Adanya dokumen standar 
minimal tentang 

perencanaan, 

pelaksanaan, 
pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan 

pengabdian kepada 
masyarakat oleh dosen 
dan mahasiswa 

b) Adanyasosialisasista

ndarminimalkepada 
dosen UNSAM 

 
1. Daftar standar 

minimal acuan 

kegiatan PkM.  
2. Daftar hadir 

Sosialisasi  
 

2. Ketua LPPM-PM 

harus menetapkan 
uraian tugas pokok dan 

fungsiPusat 
Pengabdian kepada 

Masyarakat (Pusat 
PKM) yangd ijadikan 
acuan untuk 
mengelola, memantau, 

dan mengevaluasi 
setiap pelaksanaan 
kegiatanPKM oleh 
dosen dan mahasiswa. 

a) Adanya dokumen uraian 

tugas pokok dan fungsi 
Pusat PKM. 

1. Daftar tupoksi 

Pusat PkM 

3. Ketua LPPM-PM 
harus menyusun dan 

mengembangkan 
rencana program PKM 
sesuai dengan Renstra 
PKM UNSAM setiap 

tahun. 

a) Adanya dokumen rencana 
program PKM 

1. Instrumen 
kesesuaian rencana 

program dengan 
renstra UNSAM 

4. Ketua LPPM-PM 

harus menyusun dan 
mengembangkan 
peraturan, panduan, 
dan sistem penjaminan 

mutu internal yang 
akan dijadikan acuan 
dalam penjaminan 
mutu setiap 

kegiatanPKM. 

a) Adanya dokumen 

peraturan, panduan, 
dan sistem penjaminan 
mutu internal kegiatan 
PKM. 

1. Dokumen 

sistem 
penjaminan 
mutu PkM 
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5. Ketua LPPM-PM 
harus memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan 
PKM dosen dan 

mahasiswa agar tujuan 
yang diinginkan dari 
pelaksanan PKM dapat 

dicapai setiap tahun 

 

a) Adanya bukti fisik berupa 
foto dan/atau video fasilitas 
kegiatan PKM oleh Pusat 
PKM 

1. Foto-foto kegiatan 
dan rekaman video 

6. Ketua LPPM-PM 

harus melaksanakan 
pemantauan 
(monitoring) dan 
evaluasi pelaksanaan 

kegiatan PKMuntuk 
mengetahui tingkat 
capaian kegiatan setiap 
tahun. 

a) Ada instrumen monitoring. 

b) Adanya laporan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan PKM 

 

1. Instrumen 
monitoring dan 
evaluasi kegiatan 
PKM 

2. Laporan Monev 
Pelaksanaan PKM 
 

7. Ketua LPPM-PM 
harus melakukan 

diseminasi hasil PKM 
dalam bentuk seminar, 
jurnal ilmiah,prosiding, 

atau bentuk diseminasi 

lainnya setiap tahun 

a) Dilaksanakannya 
kegiatan seminar hasil 

pelaksanaan kegiatan 
PKM oleh dosen 
dan/atau mahasiswa 

b) Adanya prosiding 

kegiatan PKM yang 
memiliki ISSN dan e-
ISSN 

 
1. Daftar hadir 

kegiatan seminar 
hasil kegiatan PkM  

2. Prosiding laporan 

kegiatan PkM  

 

8. Ketua LPPM-PM 
harus memberikan 
penghargaan kepada 

pelaksana PKM yang 

berprestasi setiap tahun 

a) Adanya tim 
penyeleksi 
pelaksana kegiatan 

PKM berprestasi 

b) Adanya instrumen 
pemilihan pelaksana 

kegiatn PKM berprestasi 
c) Adanya bukti fisik berupa 

foto dan/atauvideo 
pemberian penghargaan 

kepada pelaksana kegiatan 
PKM berprestasi 

 
1. Daftar anggota tim 

seleksi  

2. Instrumen penilaian 

PKM Berprestasi 
3. Daftar hadir 

pemberian 
penghargaan  

4. Foto foto kegiatan 
penghargaan  

 

9. Ketua LPPM-PM 
harus 
mendayagunakan 
sarana dan prasarana 

PKM pada 
lembagalain melalui 
kerja sama setiap 
tahun. 

a) Adanya dokumen kerjasama 
pendayagunaan sarana dan 
prasarana PKM dengan 
lembaga lain 

1. Formulir pemakaian 
bersama sarana 
PkM dengan 
lembaga lain  

 

10. Ketua LPPM-PM 
harus melakukan 

analisis kebutuhan 

a) Adanya dokumen hasil 
analisis kebutuhan yang 

menyangkut jenis, 

1. Instrumen analisis 
kesesuaian 

kebutuhan Sarana 
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yang menyangkut 
jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana 
danprasarana kegiatan 

PKM setiap tahun. 

spesifikasi sarana dan 
prasarana PKM 

dan prasarana PkM  
 

11. Ketua LPPM-PM 

harus menyusun 

laporan kegiatan PKM 
yangdikelolanya setiap 
tahun. 

a) Adanya dokumen laporan 

kegiatan PKM oleh Pusat 

PKM 

1. Dokumen laporan 

kegiatan PKM 

12. Ketua LPPM-PM 
harus menyusun 

kriteria dan prosedur 
penilaian kegiatan 
PKM paling sedikit 

menyangkut aspek 

hasil PKM dalam 
menerapkan, 
mengamalkan 
danmembudayakan 

ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

a) Adanya pedoman 
penilaian terhadap hasil 

pengabdian kepada 
masyarakat 

b) Adanya hasil pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

bentuk bahan ajar bagi 
mahasiswa 

1. Instrumen penilaian 
hasil kegiatan PkM  

2. Daftar bahan ajar 
hasil kegiatan PkM  
 

13. Ketua LPPM-PM 

harus menjaga dan 
meningkatkan 
mutupengelolaan 

lembaga atau fungsi 
PKM dalam 
menjalankanprogramP
KMsetiaptahun 

a) Adanya monitoring 

pengelolaan lembaga atau 
fungsi PKM 

b) Adanya audit 

internal pengelolaan 
lembaga atau fungsi 
PKM 

c) Ada bukti 

pelaksanaan 

tindakan korektif 
dari hasil audit. 

d)  Ada bukti tidak 
terdapat 
penyimpangan pada 
standar pengelolaan 

dan SOP 

 

1. Lembar monitoring 
pengelolaan 
lembaga.  

2. Berita acara audit 
Internal.  

3. Hasil audit internal 
pengelolaan 

kegiatan PkM.  

 

14. Ketua LPPM-PM 

harus melaporkan 
kinerja lembaga kepada 
Rektor dan 
Kementerian 

Riset,Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi 
melalui input kinerja 
pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

a) Adanya sistem input 

kinerja lembaga dalam 
pangkalan data 
pendidikan tinggi 

b) Adanya bukti input 

kinerja lembaga pada 
pangkalan data 
pendidikan tinggi. 

1. Pedoman input 

kinerja lembaga  
2. Hasil upload 

input kinerja 
lembaga 

 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    120 

24. Formulir Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pernyataan Standar 

Pendanaan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

 

Indikator Formulir 

1. Ketua LPPM-PM harus 
mengalokasikan dana 

padaanggaran LPPM-PM 

untuk pelaksanaan 
kegiatan PKMoleh dosen 
dan/atau mahasiswa 
setiap tahun 

a) Adanya alokasi dana 
DIPA UNSAM 

olehLPPM-PMuntuk 

pelaksanaan kegiatan 
PKMdosen dan/atau 
mahasiswa. 

1. Formulir pencairan 
dana DIPA 

UNSAM 

2. Pimpinan universitas dan 
Unit Pengelola Program 

Studi (UPPS) harus 
mengalokasikan minimal 
anggaran DIPA UNSAM 

untukpelaksanaan kegiatan 
PKM dosensetiaptahun. 

a) Adanya SK Rektor yang 
menetapkan kebijakan 

tentang penetapan 
anggaran fakultas untuk 
kegiatanPKMdosen 

b) Tersedia alokasi dana 
untuk pelaksanaan 
kegiatan PKM dosen 
setiap tahun. 

1. Formulir 
permohonan 

pembuatan SK 
Rektor tentang 
Pengalokasian DIPA  

 

3. LPPM-PM harus mencari 
sumber alternatif 

pendanaan kegiatan PKM 
dari pemerintah, kerja 
sama dengan lembaga lain 
didalam maupun diluar 

negeri,ataudana dari 
masyarakat setiap tahun, 

a) Adanya MoU kerjasama 
pelaksanaan kegiatan 

PKM antara UNSAM 
dengan lembaga lain 
didalam dan lua rnegeri. 

b) Adanya laporan 

pelaksanaan PKM 
antaraUNSAM dengan 
lembaga lain didalam 
negeri. 

1. Berita acara 
penanda tanganan 

MoU 

4. LPPM-PM harus 
mengalokasikan dana 

PKM untuk membiayai 
perencanaan,pelaksanaan, 
pengendalian,pemantauan,
pelaporan,dan diseminasi 

hasil PKM setiaptahun, 

a. Adanya TOR dana DIPA 
UNSAM oleh LPPM-PM 

untuk membiayai kegiatan 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 

pemantauan,pelaporan, 
dan diseminasi hasil PKM 

 

5. LPPM-PM harus 
mengirimkan proposal 
kegiatan PKM dosen pada 
hibah kompetisi dari 

luarUNSAM dan minimal 
ada yang dibiayai pada 
setiap skim kegiatan setiap 
tahun, 

a) Adanya bukti satu 
kegiatan PKM yang 
dilaksanakan dosen 
dibiayai oleh hibah 

kompetisi dari luar 
UNSAM, seperti hibah 
dari Kemenristek-BRIN 
dan Kemendikbud,untuk 

setiap skim. 

1. Formulir laporan 
kegiatan PkM 
dibiayai dari luar 
UNSAM 
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6. UNSAM harus 
mengalokasikan dana 
PKM untuk dana 
pendamping pada proposal 

yang mendapat hibah 
kompetisi kegiatan PKM 
yang dibiayai dari 

luarUNSAM setiap tahun, 

a) Adanya daftar dana 
pendamping untuk 
proposal yang mendapat 
hibah kompetisi PKM dar 

iluarUNSAM. 
b) Adanya SK Rektor tentang 

besaran dana pendamping 

hibah kompetisi PKM. 
c) Adanya SOP tentang 

pencairan dana 
pendamping hibah 
kompetisi PKMdari luar 
UNSAM. 

1. Formulir pencairan 
dana pendamping 
hibah kompetisi 
PkM 

7. LPPM-PM harus 
menetapkan kriteria 

minimal tentang 
pendanaan yang diusulkan 
dalam proposal kegiatan 
PKM setiap tahun 

a) Adanya aturan tentang 
besaran minimal 

pendanaan yang diusulkan 
dalam proposal kegiatan 
PKM 

b) Adanya SOP pencairan 
dana kegiatan PKMuntuk 
dosen dan mahasiswa 
sesuai dengan proposal 
PKM. 

 
1. Daftar besaran biaya 

minimal  
2. SOP pencairan dana 

kegiatan PkM  
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B. STANDAR TURUNAN NON STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

TINGGI (NON-SN DIKTI) 

25. Formulir Standar Kemahasiswaan 

 

Pernyataan Standar 

Kemahasiswaan 

Indikator Formulir 

1 Rektor UNSAM harus 

mempunyai dokumen 

mutu yang memuat: 

kebijakan/pendekatan 

penerimaan mahasiswa 

baru; kriteria penerimaan 

mahasiswa baru; 

prosedur penerimaan 

mahasiswa baru; 

instrumen; penerimaan 

mahasiswa baru; sistem 

pengambilan keputusan; 

untuk pelaksanaan 

penerimaan mahasiswa 

baru setiap tahun. 

Ada dokumen mutu 

penerimaan mahasiswa baru 

yang memuat informasi 

tentang: kebijakan/ 

pendekatan penerimaan 

mahasiswa baru; kriteria 

penerimaan mahasiswa baru; 

prosedur penerimaan 

mahasiswa baru; instrumen 

penerimaan mahasiswa baru; 

sistem pengambilan 

keputusan. 

1. Formulir 

pendaftaran 

ujianmasuk calon 

mahasiswa 

2. Formulir daftar 

hadirmahasiswa 

peserta 

ujianseleksi. 

3. Formulir daftar 

calonmahasiwa 

hasil seleksi 

2 Pimpinan UNSAM dan 

program studi setiap 

tahun harus menjaga 

keseimbangan antara 

jumlah maksimum 

mahasiswa dalam setiap 

program studi dan 

kapasitas sarana dan 

prasarana, dosen dan 

tenaga kependidikan, 

serta layanan dan 

sumber daya pendidikan 

lainnya. 

Ada dokumen analisis 

kapasitas pogram studi yang 

memuat informasi tentang: 

jumlah mahasiswa maksimal 

setiap program studi sesuai 

kapasitas sarana dan 

prasarana, jumlah dosen 

(rasio dosen: mahasiswa) dan 

tenaga kependidikan, serta 

layanan dan sumber daya 

pendidikan lainnya; jumlah 

alokasi daya tamping 

mahasiswa baru sesuai 

dengan ketentuan yang 

diberlakukan oleh panitia 

penerimaan mahasiswa baru 

secara nasional setiaptahun. 

 

3 Rektor UNSAM harus 

mempunyai dokumen 

system untuk 

memberikan peluang dan 

Ada dokumen yang memuat 

informasi: kebijakan 

penerimaan mahasiswa yang 

memiliki potensi akademik 

Daftar 

penerimaan 

mahasiswatidak 

mampu secara 
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menerima mahasiswa 

yang memiliki potensi 

akademik tetapi tidak 

mampu secara ekonomi 

dan/atau cacat fisik, dan 

bukti implementasi 

sistem tersebut yang 

ditunjang oleh fasilitas 

yang sangat lengkap 

dilaksanakan secara 

konsisten setiap tahun. 

tetapi tidak mampu secara 

ekonomi dan cacat fisik; 

daftar mahasiswa yang 

diterima yang tidak mampu 

secara ekonomi dan/atau 

cacat fisik. 

ekonomi,dan 

serta cacat fisik 

4 Pimpinan universitas, 

fakultas, pascasarjana 

dan program studi setiap 

tahun harus menjaga 

rasio jumlah calon 

mahasiswa baru yang 

ikut seleksi terhadap 

jumlah calon mahasiswa 

yang lulus seleksi lebih 

besar dari 5 (lima). 

Ada dokumen yang memuat 

informasi tentang rasio 

jumlah calon mahasiswa 

yang ikut seleksi terhadap 

jumlah calon mahasiswa 

yang lulus seleksi 

Daftar jumlah 

calon 

mahasiswaikut 

seleksi Dan 

jumlah calon 

mahasiswalulus 

seleksi. 

5 Pimpinan UNSAM 

harus menjalankan 

sistem penerimaan 

mahasiswa untuk jalur 

prestasi akademik dan 

nonakademik pada 

semua jalur penerimaan 

mahasiswa semua 

jenjang pendidikan yang 

dilaksanakan secara 

konsisten setiap tahun. 

Ada dokumen yang 

memuat: kebijakan, 

pelaksana dan instrumen 

penerimaan mahasiswa 

untuk jalur prestasi 

akademik dan 

nonakademik; daftar 

mahasiswa yang diterima 

melalui jalur prestasi 

akademik dan 

nonakademik 

 

6 Pimpinan UNSAM 

harus memberikan 

layanan kesehatan bagi 

mahasiswa di setiap 

jenjang pendidikan yang 

dikelola secara 

profesional dan mudah 

diakses setiap hari kerja. 

Ada dokumen, data dan 

informasi yang sahih dan 

andal memuat: prosedur 

pelayanan, pelaksana dengan 

kompetensi yang sesuai; 

sarana dan prasarana yang 

memenuhi standar layanan 

kesehatan; jadwal layanan 

kesehatan; dan daftar 

mahasiswa yang 

menggunakan layanan. 

1. Formulir daftar 

gedung/ruangpela

yanan kesehatan 

dalamdaftar BMN 

UNSAM. 

2. Formulir daftar 

peralatanpelayana

n kesehatan 

dalamdaftar 

SIMAK-BMN 

UNSAM. 
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3. Formulir jadwal 

layanankesehatan 

4. Formulir daftar 

pengunjunglayana

n kesehatan 

7 Pimpinan UNSAM 

harus menyediakan 

layanan bimbingan 

konseling (BK) bertujuan 

membantu mahasiswa 

mengatasi permasalahan 

yang dihadapinya secara 

profesional dan mudah 

diakses setiap hari kerja. 

Ada dokumen, data dan 

informasi yang sahih dan 

andal memuat: prosedur 

pelayanan; pelaksana dengan 

kompetensi yang sesuai; 

jadwal layanan; daftar 

mahasiswa yang 

menggunakan layanan. 

1. Formulir daftar 

jumlahmahasiswa 

yang 

menggunakanlaya

nan 

2. Formulir jadwal 

layanan BK 

 

8 Pimpinan universitas 

dan fakultas harus 

menyediakan sarana 

untuk peningkatan 

kepemimpinan, 

penalaran, minat bakat, 

kegemaran dan 

kesejahteraan mahasiswa 

dalam kehidupan 

kemahasiswaan, 

organisasi 

kemahasiswaan 

(ORMAWA) yang 

mudah diakses setiap 

hari kerja atau sesuai 

aturan yang berlaku. 

ORMAWA; jumlah 

Organisasi Kemahasiswaan; 

struktur organisasi 

kemahasiswaan; AD dan 

ART dari setiap organisasi 

kemahasiswaan; program 

kerja dari masing masing 

organisasi kemahasiswaan 

Formulir daftar 

organisasikemaha

siswaan di 

UNSAM 

9 Pimpinan universitas 

dan fakultas harus 

mempunyai program 

pengembangan softskill 

dan enterpreneurship, 

minimal sekali dalam 

setahun di semua 

fakultas. 

Ada dokumen sahih di 

tingkat universitas yang 

memuat informasi: pemetaan 

softskill bidang yang 

dikembangkan; pedoman 

pengembangan softskill dan 

enterpreneurship; program 

pengembangan softskill dan 

entrepreneurship di universitas; 

laporan pelaksanaan kegiatan 

yang didokumentasikan 

dengan baik; SOP yang 

lengkap dan jelas tentang 
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pelaksanaan pengembangan 

softskill dan entrepreneurship 

mahasiswa;  

Ada dokumen sahih di 

tingkat fakultas yang memuat 

informasi: SOP yang lengkap 

dan jelas; pelaksanaan 

kegiatan yang 

didokumentasikan dengan 

baik; pemetaan softskill 

bidang yang dikembangkan; 

pedoman pengembangan 

softskill dan enterpreneurship; 

dokumen berupa program 

pengembangan soft-skill dan 

entrepreneurship. 

10 Pimpinan universitas, 

fakultas, pascasarjana 

dan program studi harus 

mempunyai program 

setiap tahun untuk 

meningkatkan jumlah 

mahasiswa berprestasi 

bidang akademik 

maupun nonakademik di 

tingkat 

propinsi/wilayah, 

nasional, dan 

internasional. 

Ada dokumen sahih yang 

memuat informasi tentang: 

kebijakan, pedoman dan 

kriteria penerima 

penghargaan mahasiswa 

berprestasi; prosedur 

pemberian penghargaan 

untuk mahasiswa berprestasi 

bidang akademik dan non 

akademik; program untuk 

meningkatkan prestasi 

mahasiswa di bidang 

akademik dan non akademik 

pada tingkat 

propinsi/wilayah, nasional, 

dan internasional; 

penyediaan dana untuk 

program; keikutsertaan 

mahasiswa pada lomba 

bidang akademik maupun 

nonakademik tingkat 

propinsi/wilayah, nasional, 

dan internasional; daftar 

penghargaan yang pernah 

diterima tingkat 

propinsi/wilayah, tingkat 

nasional dan tingkat 

1. Formulir Daftar 

penghargaantingk

at 

propinsi/wilayah 

2. Daftar 

penghargaan 

tingkatnasional 

3. Daftar 

penghargaan 

tingkatinternasion

al 
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internasional. 

11 Pimpinan universitas, 

fakultas, pascasarjana 

dan program studi harus 

aktif mewujudkan 

kampus yang bebas dari 

narkoba setiap tahun. 

Adanya dokumentasi, data 

dan informasi yang sahih 

yang memuat: kebijakan; 

pedoman; dan program yang 

secara khusus yang 

menangani masalah 

pencegahan penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika di 

kalangan mahasiswa. 

 

12 Pimpinan universitas, 

fakultas dan program 

studi harus menyediakan 

layanan berupa 

penyaluran dan 

pencarian berbagai 

program beasiswa, yang 

berasal dari dalam 

maupun luar negeri di 

setiap tahun. 

Adanya dokumen/informasi 

yang sahih yang memuat: 

kebijakan; pedoman 

beasiswa; program 

pengembangan kerjasama 

dengan pihak pemberi 

beasiswa nonkementerian; 

prosedur penyaluran 

beasiswa; dan daftar 

mahasiswa penerima 

beasiswa beserta nama 

beasiswanya. 

Formulir daftar 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa 

dariberbagai 

skema 

13 Pimpinan UNSAM 

harus menyediakan 

sarana dan prasarana 

yang mudah diakses 

untuk penyaluran minat, 

bakat, potensi, 

kreativitas, kemandirian, 

interaksi sosial melalui 

berbagai kegiatan 

terpusat dalam Unit 

Kegiatan Kemahasiswa 

(UKM) di setiap hari 

kerja atau sesuai aturan 

yang berlaku. 

Ada dokumen yang memuat 

informasi tentang: pemetaan 

bidang kegiatan berdasarkan 

minat, bakat, potensi, 

kreatifitas, kemandirian, dan 

interaksi sosial yang 

dikembangkan; program 

kegiatan berdasarkan minat, 

bakat, potensi, kreatifitas, 

kemandirian, dan interaksi 

social yang mengacu pada 

ajang kompetisi dan 

perlombaan baik tingkat 

nasional maupun 

iternasional; bukti 

pelaksanaan kegiatan yang 

didokumentasikan dengan 

baik di universitas; SOP yang 

lengkap dan jelas tentang 

pelaksanaan kegiatan. 

 

14 Pimpinan UNSAM Ada dokumen yang sahih 1. Formulir Daftar 
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harus menyediakan 

tenaga pembimbing, 

pembina, dan atau 

pendamping yang 

diperlukan untuk 

mendukung setiap 

kegiatan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM). 

memuat informasi 

tentang: kebijakan: 

pedoman; program; dan 

prosedur tentang 

pembinaan dan 

pendampingan bagi 

UKM. 

namapembimbing 

kegiatan UKM 

15 Pimpinan universitas, 

fakultas dan program 

studi harus melakukan 

survei kepuasan 

mahasiswa terhadap 

layanan kegiatan 

kemahasiswaan, dan 

tindak lanjutnya setiap 

tahun. 

Ada dokumen yang sahih 

memuat informasi tentang: 

peraturan tentang kewajiban 

melakukan survei kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan dan 

tindak lanjutnya setiap tahun; 

bukti instrumen dan tata cara 

pengukuran kepuasan maha-

siswa terhadap layanan 

kemahasiswaan; laporan 

tentang hasil survei kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan 

yang komprehensif; dianalisis 

dengan metode yang tepat, 

disimpulkan dengan baik, 

digunakan untuk perbaikan 

sistem manajemen layanan 

kegiatan kemahasiswaan, dan 

mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan. 

 

16 Pimpinan UNSAM 

harus memiliki program 

layanan bimbingan karir 

dan informasi kerja bagi 

mahasiswa dan lulusan 

yang dilaksanakan secara 

konsisten setiap tahun. 

Ada dokumen yang sahih 

memuat informasi tentang: 

penyebaran informasi kerja; 

penyelenggaraan bursa kerja 

secara berkala; perencanaan 

karir; bukti pelaksanaan 

program layanan bimbingan 

karir dan informasi kerja bagi 

mahasiswa dan lulusan 

dengan materi berupa: 

informasi yang komprehensif 

tentang pasar kerja; 

merencanakan karir yang 
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realistik; mengajukan 

lamaran kerja dengan baik. 

17 Pimpinan universitas, 

fakultas, pascasarjana 

dan program studi 

bertanggung jawab 

terhadap: kelulusan tepat 

waktu; IPK, rata-rata 

lama studi, dan 

persentase mahasiswa 

DO/ mengundurkan 

diri. 

Ada bukti dokumen yang 

sahih memuat informasi 

tentang: masa studi; IPK; 

mahasiswa mengundurkan 

diri/DO untuk semua 

program studi. 

1. Formulir daftar 

mahasiswayang 

mengundurkan 

diri. 

2. Formulir daftar 

kelulusan 

tepatwaktu lima 

tahunterakhir. 

3. Formulirdaftar 

IPK lulusan lima 

tahunterakhir. 
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26. Formulir Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 

Pernyataan Standar 

Penerimaan Mahasiswa 

Baru 

Indikator Formulir Keterangan 

1) Rektor UNSAM harus 

mempunyai dokumen 

mutu yang memuat: 

kebijakan/ pendekatan 

penerimaan mahasiswa 

baru; kriteria 

penerimaan mahasiswa 

baru; prosedur 

penerimaan mahasiswa 

baru; instrumen; 

penerimaan mahasiswa 

baru; sistem 

pengambilan keputusan; 

untuk pelaksanaan 

penerimaan mahasiswa 

baru setiap tahun 

Ada dokumen mutu 

penerimaan mahasiswa 

baru yang memuat 

informasi tentang: 

kebijakan/ pendekatan 

penerimaan mahasiswa 

baru; kriteria penerimaan 

mahasiswa baru; prosedur 

penerimaan mahasiswa 

baru; instrumen penerimaan 

mahasiswa baru; sistem 

pengambilan keputusan 

1. Daftar 

mahasiswa 

baru dengan 

jalur 

SNMPTN, 

SBMPTN dan 

SMMPTN 

BARAT 

2. Formulir 

pendaftaran 

ujian masuk 

calon 

mahasiswa  

3. Formulir daftar 

hadir 

mahasiswa 

peserta ujian 

seleksi.  

4. Formulir daftar 

calon 

mahasiwa hasil 

seleks 

1. SK 

rektortentang 

penyelenggar

aan 

penerimaan 

mahasiswa 

baru 

2. Dokumen 

prosedur 

penerimaan 

mahasiswa 

baru. 

3. Dokumen 

kriteria 

mahasiswa 

baru. 

4. Dokumen 

soal seleksi  

5. Dokumen 

hasil 

wawancara/t

es 

keterampilan.  

6. Instrumen 

penilaian 

2) Pimpinan UNSAM dan 

program studi setiap 

tahun harus menjaga 

keseimbangan antara 

jumlah maksimum 

mahasiswa dalam setiap 

program studi dan 

kapasitas sarana dan 

prasarana, dosen dan 

tenaga kependidikan, 

serta layanan dan 

sumber daya pendidikan 

lainnya. 

Ada dokumen analisis 

kapasitas pogram studi yang 

memuat informasi tentang: 

jumlah mahasiswa 

maksimal setiap program 

studi sesuai kapasitas sarana 

dan prasarana, jumlah 

dosen (rasio dosen: 

mahasiswa) dan tenaga 

kependidikan, serta layanan 

dan sumber daya 

pendidikan lainnya; jumlah 

alokasi daya tampung 

mahasiswa baru sesuai 

 1. Dokumen 

analisis 

kapasitas 

pogram studi 

yang memuat 

informasi 

tentang: 

jumlah 

mahasiswa 

maksimal 

setiap 

program studi 

sesuai 

kapasitas 
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dengan ketentuan yang 

diberlakukan oleh panitia 

penerimaan mahasiswa 

baru secara nasional setiap 

tahun. 

sarana dan 

prasarana, 

jumlah dosen 

(rasio dosen: 

mahasiswa) 

dan tenaga 

kependidikan, 

serta layanan 

dan sumber 

daya 

pendidikan 

lainnya 

3) Rektor UNSAM harus 

mempunyai dokumen 

sistem untuk 

memberikan peluang 

dan menerima 

mahasiswa yang 

memiliki potensi 

akademik tetapi tidak 

mampu secara ekonomi 

dan/ atau cacat fisik, 

dan bukti implementasi 

sistem tersebut yang 

ditunjang oleh fasilitas 

yang sangat lengkap 

dilaksanakan secara 

konsisten setiap tahun 

Ada dokumen yang 

memuat informasi: 

kebijakan penerimaan 

mahasiswa yang memiliki 

potensi akademik tetapi 

tidak mampu secara 

ekonomi dan cacat fisik; 

daftar mahasiswa yang 

diterima yang tidak mampu 

secara ekonomi dan/ atau 

cacat fisik. 

1. Daftar 

penerimaan 

mahasiswatida

k mampu 

secara 

ekonomi,dan 

serta cacat fisik 

1. SK panitia 

penerimaan 

mahasiswa 

baru tentang 

mahasiswa 

yang 

memiliki 

potensi 

akademik 

tetapi tidak 

mampu 

secara 

ekonomi dan 

cacat fisik 

untuk 

semuajalur 

penerimaan 

mahasiswa  

2. Instrumen 

penilaian 

4) Pimpinan universitas, 

fakultas, pascasarjana 

dan program studi setiap 

tahun harus menjaga 

rasio jumlah calon 

mahasiswa baru yang 

ikut seleksi terhadap 

jumlah calon mahasiswa 

yang lulus seleksi lebih 

besar dari 5 (lima). 

Ada dokumen yang 

memuat informasi tentang 

rasio jumlah calon 

mahasiswa yang ikut seleksi 

terhadap jumlah calon 

mahasiswa yang lulus 

seleksi 

1. Daftar jumlah 

calon 

mahasiswa ikut 

seleksi. 

2. Daftarjumlah 

calon 

mahasiswa 

lulus seleksi 

 

5) Pimpinan UNSAM Ada dokumen yang  1. Dokumen SK 
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harus menjalankan 

sistem penerimaan 

mahasiswa untuk jalur 

prestasi akademik dan 

nonakademik pada 

semua jalur penerimaan 

mahasiswa semua 

jenjang pendidikan yang 

dilaksanakan secara 

konsisten setiap tahun. 

memuat: kebijakan, 

pelaksana dan instrumen 

penerimaan mahasiswa 

untuk jalur prestasi 

akademik dan 

nonakademik; daftar 

mahasiswa yang diterima 

melalui jalur prestasi 

akademik dan nonakademik 

rektor tentang 

penyelenggar

aan 

penerimaan 

mahasiswa 

baru untuk 

jalur prestasi 

akademik dan 

nonakademik

.  

2. Dokumen 

kriteria 

prestasi 

3. Dokumen SK 

panitia 

penerimaan 

mahasiswa 

baru jalur 

prestasi 

akademik dan 

nonakademik  

4. Dokumen: 

pendaftaran, 

seleksi dan 

penilaian 
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27. Formulir Standar Pengelolaan Alumni 

Pernyataan Standar 

Pengelolaan Alumni 

Indikator Formulir Keterangan 

1 Rektor UNSAM harus 

mempunyai dokumen 

mutu yang memuat: 

kebijakan/pendekatan 

alumni; kriteria alumni; 

prosedur alumni; 

instrumen; sistem 

pengambilan 

keputusan; untuk 

alumni setiap tahun. 

Adadokumenmutuyan

g memuat informasi 

tentang:kebijakan/ 

pendekatan alumni; 

kriteria alumni; 

prosedur alumni; 

instrumen alumni; 

sistem 

pengambilankeputusa

n. 

1. Formulir daftar 

alumni 

2. Formulir daftar 

alumni 

yangmemberik

an respon 

terhadapstudi 

pelacakan 

1. Dokumen SK 

rektor/peraturan 

tentangsistem 

pelacakan 

danperekaman 

datalulusan 

secarakomprehe

nsi 

2. Sistem 

pelacakanmahas

iswa 

secaradaring 

dan dandatanya 

terekamsecarako

mprehensi 

3. Dokumenpedo

manpelacakan 

danperekaman 

datalulusan 

secarakomprehe

nsif. 

4. SK rektor 

tentangpelaksan

a 

kegiatanpelacak

an 

danperekaman 

datalulusan 

5. DokumenInstru

mentracer study, 

6. Laporan analisis 

hasiltracer study 

7. Laporanmonitor

ingdan 

evaluasipelacaka

n 

danpemberdaya

anlulusan. 

8. Formulir Tindak 

lanjutuntuk 
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mencapaisasara

n 

yangditetapkan 

2 Pimpinan UNSAM dan 

programstudi setiap 

tahun harusmemuat 

informasi jumlah 

alumni di 

setiapprogram studi  

Ada dokumen 

analisis kapasitas 

pogramstudi yang 

memuat informasi 

tentang:jumlahalu

mni di 

setiapprogram 

studi. 

 

 Dokumen analisis 

kapasitas pogram 

studi yang memuat 

informasi tentang: 

jumlah alumni 

3 Rektor UNSAM 

harusmempunyaidoku

mensistem pelacakan 

alumni dilaksanakan 

secarakonsistensetiapta

hun 

Ada dokumen yang 

memuat 

informasi:kebijakan

alumni 

 

 

 Dokumen tentang 

kebijakan 

pengelolaan alumni 

4 Pimpinanuniversitas,fa

kultas danprogram 

studi setiap tahunharus 

mendata alumni 

Adadokumenyangme

muatinformasialumni 

 Dokumen pelacakan 

alumni 

5 Pimpinan UNSAM 

harusmenjalankan 

sistemmelacakan 

alumni dilaksanakan 

secarakonsistensetiapta

hun. 

Adadokumenyang

memuat:kebijakan 

alumni,menyebark

an  instrumen 

kepada  

Instrumen 

Pelacakan alumni 

 

6 Pimpinan UNSAM 

haru smemberikan 

layanan informasi yang 

dikelola secara 

profesional dan mudah 

diakses setiap hari 

kerja. 

Ada dokumen, data 

dan informasi alumni 

yang sahih dan andal 

memuat: prosedur 

pelayanan, pelaksana 

dengan kompetensi 

yang sesuai; sarana 

dan prasarana yang 

memenuhi standar 

alumni 

  

7 Pimpinan UNSAM 

harus menyediakan 

layanan mengatasi 

permasalahan yang 

dihadapinya secara 

Ada dokumen, data 

dan informasi yang 

sahih dan andal 

memuat: prosedur 

pelayanan;pelaksana 
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profesional dan mudah 

diakses setiap hari 

kerja. 

dengan kompetensi 

yang sesuai; jadwal 

layanan; alumni yang 

menggunakan 

layanan. 

8 Pimpinan universitas 

danfakultas harus 

mempunyaiprogram 

pengembangansoftskill 

danenterpreneurship, 

minimalsekali dalam 

setahun 

disemuafakultas. 

a) Ada dokumen 

sahih di tingkat 

universitas 

yang memuati 

nformasi: 

pemetaan 

softskill bidang 

yang 

dikembangkan; 

pedoman 

pengembangan 

softskill dan 

enterpreneurship; 

program 

pengembangan 

softskill dan 

entrepreneurship 

di universitas; 

laporan 

pelaksanaan 

kegiatan yang 

didokumentasi

kan dengan 

baik; SOP yang 

lengkap dan 

jelas tentang 

pelaksanaan 

pengembangan 

softskill dan 

entrepreneurship 

mahasiswa; 

b) Ada dokumen 

sahih ditingkat 

fakultas yang 

memuat 

informasi: SOP 

yang lengkap 

dan jelas; 

 1. Dokumen 

pemetaan softskill 

alumni  

2. Dokumen 

pedoman 

pengembangan 

soft skill dan 

enterpreneurship. 

3. Dokumen 

program 

pengembangan 

soft skill dan 

entrepreneurship 

alumni 

4. Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

program 

pengembangan 

soft skill dan 

entrepreneurship 

alumni  

5. Dokumen SOP 

pelaksanaan 

pengembangan 

softskill dan 

entrepreneurship  

alumni. 

6. Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

kegiatan alumni 
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pelaksanaan 

kegiatan yang 

didokumentasi

kan dengan 

baik; pemetaan 

softskill bidang 

yang 

dikembangkan;

p edoman 

pengembangan 

softskill 

danenterpreneur

ship; dokumen 

berupa 

program 

pengembangan 

soft-skill dan 

entrepreneurship. 

 

9 Pimpinan 

universitas,fakultasdan

program studi 

harusmempunyai 

program setiaptahun 

untuk 

meningkatkanjumlah 

alumni yang bekerja 

sesuai 

bidangakademikmaupu

n nonakademik 

ditingkat 

propinsi/wilayah,nasio

nal,daninternasional. 

Ada dokumen 

sahih yang memuat 

informasi tentang: 

kebijakan, 

pedoman dan 

kriteriapenerima 

penghargaan pada 

alumni; prosedur 

pemberian 

penghargaan 

kepada alumni 

berprestasi bidang 

akademik dan non 

akademik; program 

untuk 

meningkatkan 

prestasialumni di 

bidang akademik 

dan non akademik 

pada tingkat 

propinsi/wilayah, 

nasional, dan 

internasional; 

penyediaan dana 

1. Formulir 

Daftar 

penghargaan 

alumni tingkat 

propinsi/wilay

ah 

2. Daftar 

penghargaan 

alumni tingkat 

nasional 

3. Daftar 

penghargaan 

alumni tingkat 

internasional 

1. Dokumen 

pdoman 

penghargaan 

mahasiswa  

2. Dokumen SOP 

penghargaan 

untuk alumni 
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untuk program. 

10 Pimpinan universitas, 

fakultasdan program 

studi 

harusmenyediakanlaya

nanberupapenyaluran 

bantuan alumni yang 

berasal dari 

dalamnegeri di 

setiaptahun. 

Adanya dokumen/ 

informasi yang sahih 

yang memuat: 

kebijakan; pedoman 

alumni; program 

pengembangan 

kerjasama dengan 

kepada alumni;  

 Dokumen 

kebijakan alumni 

1. Dokumen 

pedoman 

alumni 

2. Dokumen 

pengembangan 

kerjasama 

dengan alumni 

11 PimpinanUNSAMharu

smenyediakan sarana 

dan prasarana yang 

mudah diakses untuk 

pelacakan disetiaphari 

kerja atau sesuai aturan 

yang berlaku. 

Ada dokumen yang 

memuat informasi 

mengenai pelacakan 

alumni bukti 

pelaksanaan kegiatan 

yang 

didokumentasikan 

dengan baik di 

universitas; SOP yang 

lengkap dan jelas 

tentang pelaksanaan 

kegiatan. 

 Dokumen 

pelacakan alumni 

12 Pimpinan UNSAM 

harus menyediakan 

tenaga pembimbing, 

pembina, dan atau 

pendamping yang 

diperlukan untuk 

mendukung setiap 

kegiatan Unit Kegiatan 

alumni 

Ada dokumen yang 

sahih memuat 

informasitentang:kebij

akan:pedoman;progra

m;danprosedur 

tentang alumni. 

  

13 Pimpinan universitas, 

fakultasdan program 

studi harusmelakukan 

survei pelacakan 

alumnitindak lanjutnya 

setiaptahun. 

Ada dokumen 

yang sahih 

memuat informasi 

tentang: peraturan 

tentang kewajiban 

melakukan survei 

pelacakan alumni 

dan tindak 

lanjutnya setiap 

tahun; bukti 

instrumen dan tata 

cara pengukuran 
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alumni laporan 

tentang hasil survei 

pelacakan alumni 

yang bekerja yang 

komprehensif; 

dianalisis dengan 

metode yang tepat, 

disimpulkan 

dengan baik, 

digunakan untuk 

perbaikan sistem 

manajemen 

layanan kegiatan 

alumni, dan 

mudah diakses 

oleh pemangku 

kepentingan 

14 Pimpinan UNSAM 

harus memilikiprogram 

layanan 

bimbingankarirdaninfor

masikerjabagimahasisw

a dan lulusan 

yangdilaksanakan 

secarakonsistensetiapta

hun. 

Ada dokumen yang 

sahih memuat 

informasitentang: 

penyebaran informasi 

kerja; 

penyelenggaraan 

bursa kerja secara 

berkala; perencanaan 

karir; bukti 

pelaksanaan program 

layanan bimbingan 

karir dan informasi 

kerja bagi mahasiswa 

dan lulusan dengan 

materi berupa: 

informasi yang 

komprehensif tentang 

pasar kerja; 

merencanakan karir 

yang realistik; 

mengajukan lamaran 

kerja dengan baik. 
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28. Formulir Standar Internasionalisasi Kampus 

Pernyataan Standar 

Internasionalisasi 

Kampus 

Indikator Formulir Keterangan 

Layanan     

Berstandar     ISO     

(International     

Standard     

forOrganization) 

1. Rektor   harus   

memastikan   

tersedianya   

layanan   yang 

tersertifikasi ISO 

9001:2015 di tingkat 

Universitas paling 

telat akhir tahun 

2023. 

2. Rektor harus 

membentuk tim 

khusus percepatan 

sertifikasi layanan 

berstandar ISO di 

UNSAM pada awal 

tahun 2023 dan 

ditinjau setiap awal 

tahun anggaran. 

3. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyediakan 

dan/atau 

memperbaharui 

pedoman tertulis 

dan prosedur 

operasional baku 

terkait layanan 

berstandar ISO di 

UNSAM di setiap 

awal tahun. 

4. Wakil Rektor bidang 

umum dan 

keuangan harus 

menyediakan 

a) Tersertifikasinya 

UNSAM dengan 

ISO 9001:2015 

(Quality 

Management 

System). 

b) Terbentuknya tim 

khusus percepatan 

sertifikasi layanan 

berstandar ISO di 

UNSAM. 

c) Tersedianya 

pedoman tertulis 

dan prosedur 

operasional baku 

terkait layanan 

berstandar ISO di 

UNSAM. 

d) Tersedianya 

anggaran yang 

rasional dan 

proporsional bagi 

persiapan layanan 

Universitas 

berstandar ISO 

9001:2015.  

e) Terselenggaranya 

workshop-workshop 

penguatan system 

manajemen 

bersertifikat 

ISO/KAN. 

f) Terdistribusikannya 

insentif proposal 

hibah laboratorium 

standar ISO. 

g) Tersedianya 

laboratorium yang 

tersertifikasi 

 1. Sertifikat ISO 

2. Sk 

pembentukan 

tim khusus 

percepatan 

sertifikasi 

layanan 

berstandar 

ISO di 

UNSAM 

3. Pedoman 

tertulis dan 

prosedur 

operasional 

baku terkait 

layanan 

berstandar 

ISO di 

UNSAM. 

 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    139 

anggaran yang 

rasional dan 

proporsional bagi 

persiapan layanan 

Universitas 

berstandar ISO 

9001:2015 (Quality 

Management 

System) pada tahun 

2018. 

5. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyelenggarakan 

workshop penguatan 

sistem manajemen 

bersertifikat 

ISO/KAN minimal 

1 kali per tahun. 

6. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

memastikan terdapat 

minimal 2 

laboratorium yang 

menerima insentif 

proposal hibah 

laboratorium 

berstandar ISO. 

7. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

memastikan bahwa 

terdapat minimal 1 

laboratorium yang 

tersertifikasi 

ISO/KAN per 

tahun. 

8. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

memastikan terdapat 

minimal 1 kegiatan 

penyiapan dokumen 

ISO oleh unit-unit 

kerja di UNSAM per 

tahun. 

ISO/KAN. 

h) Terselenggaranya 

kegiatan penyiapan 

dokumen ISO oleh 

unit-unit kerja di 

UNSAM. 

i) Terselenggaranya 

monitoring dan 

evaluasi internal 

terkait sertifikasi 

layanan berbasis 

ISO di lingkungan 

UNSAM. 

j) Terselenggaranya 

kegiatan audit atas 

layanan berstandar 

ISO. 
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9. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyelenggarakan 

monitoring dan 

evaluasi internal 

terkait sertifikasi 

layanan berbasis 

ISO di lingkungan 

UNSAM minimal 1 

kali per tahun dan 

didokumentasikan 

dalam bentuk 

laporan monev. 

10. Ketua LPPM-PM 

harus 

menyelenggarakan 

audit layanan 

berstandar ISO di 

UNSAM 1 kali per 

tahun dan 

didokumentasikan 

dalam bentuk 

laporan audit. 

Kelas 

Internasional 

1. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyediakan 

dan/atau 

memperbaharui 

dokumen pedoman 

tertulis, prosedur 

operasional baku, 

sosialisasi dan 

mekanisme 

monitoring dan 

evaluasi   terkait   

penyelenggaraan   

kelas   Internasional   

di UNSAM pada 

setiap awal tahun 

ajaran. 

2. Wakil Rektor bidang 

a) Tersedianya 

dokumen pedoman 

tertulis, prosedur 

operasional baku, 

sosialisasi dan 

mekanisme 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

penyelenggaraan 

kelas Internasional 

di UNSAM. 

b) Bertambahnya 

jumlah kelas 

internasional di 

UNSAM. 

c) Tersedianya seluruh 

panduan akademik 

dan 

perangkatkurikulum 

dalam bahasa 

Form

ulir data 

kelas 

internasional 

1. Dokumen 

SOP 

Internalisasi  

2. Dokumen 

Monev 

3. Panduan 

akademik 

dan 

perangkat 

kurikulum 

dalam bahasa 

Inggris pada 

program 

studi dengan 

kelas 

Internasional

. 
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akademik harus 

memastikan 

penambahan jumlah 

kelas internasional 

di UNSAM  

sebanyak  minimal 1 

kelas per tahun. 

3. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyediakan 

dan/atau 

memperbaharui 

seluruh panduan 

akademik dan 

perangkatkurikulum 

dalam bahasa 

Inggris pada 

program studi 

dengan kelas 

Internasional pada 

setiap awal tahun 

ajaran. 

4. Ketua LPPM-PM 

harus 

menyelenggarakan 

kegiatan 

pendampingan 

pembukaan dan 

pengembangan kelas 

Internasional pada 

minimal 1 program 

studi setiap tahun. 

5. Wakil   Rektor   

bidang   akademik   

harus   

menyelenggarakan 

minimal 1 upaya 

promosi 

peningkatan jumlah 

mahasiswa asing per 

tahun. 

6. Ketua UPT Bahasa 

harus 

Inggris pada 

program studi 

dengan kelas 

Internasional. 

d) Terselenggaranya 

kegiatan 

pendampingan 

pembukaan dan 

pengembangan 

kelas Internasional. 

e) Terselenggaranya 

upaya promosi 

peningkatan jumlah 

mahasiswa asing. 

f) Terdatanya nilai 

TOEFL dosen dan 

tenaga 

kependidikan pada 

setiap fakultas. 

g) Terselenggaranya 

upaya peningkatan 

kompetensi Bahasa 

Inggris bagi dosen 

dan tenaga 

kependidikan. 

h) Terjalinnya 

kerjasama dengan 

Pemerintah dan 

mitra lain baik di 

dalam dan luar 

negeri untuk 

peningkatan mutu 

kelas Internasional. 

i) Terselenggaranya 

audit  mutu  

akademik  pada 

kelas internasional 1 

kali setiap tahun 
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menyelenggarakan 

pendataan nilai 

TOEFL dosen dan 

tenaga kependidikan 

pada setiap fakultas 

dan 

mendokumentasikan

nya pada laporan 

tertulis setiap 

tahunnya. 

7. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyelenggarakan 

upaya peningkatan 

kompetensi Bahasa 

Inggris bagi dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

minimal 1 kegiatan 

per tahun. 

8. Wakil Rektor bidang 

akademik 

menyelenggarakan 

upaya kerjasama 

dengan Pemerintah 

dan mitra lain baik 

di dalam dan luar 

negeri untuk 

peningkatan mutu 

kelas Internasional 

minimal 1 kerjasama 

per tahun. 

KetuaLPPM-

PM  

menyelenggarakan  

audit  mutu  

akademik  pada 

kelas internasional 1 

kali setiap tahun  

Penguatan 

Internasionalisasi 

Program Studi 

1. Wakil Rektor bidang 

a. Tersedianya 

dokumen pedoman 

tertulis, prosedur 

operasional baku, 

 1. Dokumen 

SOP 

penguatan 

internasionali
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akademik harus 

menyediakan 

dan/atau 

memperbaharui 

dokumen pedoman 

tertulis, prosedur 

operasional baku, 

sosialisasi dan 

mekanisme 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

penguatan 

internasionalisasi 

program studi di 

UNSAM pada setiap 

awal tahun. 

2. Wakil Dekan bidang 

umum dan 

keuangan harus 

menyediakan 

anggaran yang 

rasional dan 

proporsional bagi 

upaya penguatan 

internasionalisasi 

program studi di 

setiap awal tahun 

anggaran. 

3. Wakil Rektor bidang 

umum dan 

keuangan harus 

memastikan terdapat 

minimal 9 paket 

sarana prasarana 

untuk pemenuhan 

SNPT dan standar 

internasional per 

tahun. 

4. Kepala UPT TIK 

UNSAM harus 

menyediakan 

website 

www.unsam.ac.id 

sosialisasi dan 

mekanisme 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

penguatan 

internasionalisasi 

program studi di 

UNSAM  

b. Tersedianya 

anggaran yang 

rasional dan 

proporsional bagi 

upaya penguatan 

internasionalisasi 

program studi. 

c. Tersedianya website 

www.unsam.ac.id 

dengan layanan 

berbasis bilingual 

(Bahasa Indonesia 

dan Inggris) yang 

meliputi seluruh 

konten website serta 

tautan (link) yang 

terkait  

d. Terselenggaranya 

kegiatan promosi 

program studi di 

tingkat 

internasional. 

e. Dikirimkannya 

dosen dan 

mahasiswa secara 

reguler ke 

pelatihan/seminar, 

kegiatan asosiasi 

profesi dan 

perlombaan tingkat 

internasional baik di 

bidang akademik, 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

sasi program 

studi di 

UNSAM  

2. Dokumen 

Monev 

penguatan 

internasionali

sasi program 

studi di 

UNSAM  

 

http://www.unsam.ac.id/
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dengan layanan 

berbasis bilingual 

(Bahasa Indonesia 

dan Inggris) yang 

meliputi seluruh 

konten website serta 

tautan (link) yang 

terkait paling telat 

akhir tahun 2023. 

5. Kepala   UPT   TIK   

UNSAM   harus   

mengadakan   

kegiatan penguatan 

website Universitas, 

fakultas dan 

program studi 

minimal 1 kegiatan 

per tahun. 

6. Koordinator 

program studi harus 

menyelenggarakan 

kegiatan promosi 

program studi di 

tingkat internasional 

minimal 1 kali per 

tahun. 

7. Wakil Dekan bidang 

akademik dan 

kemahasiswaan 

harus mengirimkan 

dosen dan 

mahasiswa secara 

reguler ke 

pelatihan/seminar, 

kegiatan asosiasi 

profesi dan 

perlombaan tingkat 

internasional baik di 

bidang akademik, 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

penalaran, minat 

penalaran, minat 

dan bakat. 

f. Terselenggaranya 

kegiatan 

peningkatan 

kemampuan   

bahasa Inggris   bagi   

pimpinan   fakultas   

dan program studi 

serta bagi tenaga 

kependidikan. 

g. Terselenggaranya   

upaya pemetaan 

dan pendampingan 

bagi program studi 

yang layak untuk 

mendapatkan 

akreditasi 

internasional. 

h. Terselenggaranya 

kegiatan berupa 

workshop terkait 

upaya peningkatan 

kapasitas program 

studi dalam 

pemenuhan elemen 

standar akreditasi 

internasional. 

i. Tersedianya 

anggaran dana yang 

rasional dan 

proporsional untk 

mengikutsertakan 

dosen dalam 

organisasi keilmuan 

atau organisasi 

profesi tingkat 

internasional. 

j. Terselenggaranya 

kuliah tamu secara 

reguler dengan 

narasumber dari 

luar negeri. 
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dan bakat minimal 1 

kali per tahun untuk 

dosen dan 

mahasiswa. 

8. Dekan harus 

menyelengggarakan 

kegiatan 

peningkatan 

kemampuan   

bahasa Inggris   bagi   

pimpinan   fakultas   

dan program studi 

serta bagi tenaga 

kependidikan 

minimal 1 siklus 

kegiatan per tahun. 

9. Gugus Penjamin 

Mutu   Fakultas   

harus   melakukan   

upaya pemetaan dan 

pendampingan bagi 

program studi yang 

layak untuk 

mendapatkan 

akreditasi 

internasional 

minimal 1 kali per 

tahun. 

10. Ketua LPPM-PM 

harus melakukan 

kegiatan pemenuhan 

elemen standar 

akreditasi 

internasional 

minimal 1 kegiatan 

per tahun. 

11. Gugus Penjamin 

Mutu   Fakultas   

harus melakukan 

kegiatan berupa 

workshop terkait 

upaya peningkatan 

kapasitas program 

k. Terselenggaranya 

upaya monitoring 

dan evaluasi upaya 

internasionalisasi 

program studi. 
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studi dalam 

pemenuhan elemen 

standar akreditasi 

internasional 1 kali 

per tahun. 

12. Wakil Dekan bidang 

umum dan 

keuangan harus 

menyediakan 

anggaran dana yang 

rasional dan 

proporsional untk 

mengikutsertakan 

dosen dalam 

organisasi keilmuan 

atau organisasi 

profesi tingkat 

internasional. 

13. Koordinator 

program studi harus 

menyelenggarakan 

kuliah tamu secara 

reguler dengan 

narasumber dari luar 

negeri minimal 1 

kegiatan per tahun. 

Ketua Gugus 

Penjamin Mutu 

Fakultas harus 

melakukan upaya 

monitoring dan 

evaluasi upaya 

internasionalisasi 

program studi dan 

didokumentasikan 

dalam bentuk 

laporan monev 1 

kali per tahun. 

Pemeringkatan 

Internasional 

1. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyediakan 

a. Tersedianya 

dokumen pedoman 

tertulis, prosedur 

operasional baku, 

sosialisasi dan 

 1. Dokumen 

SOP 

penguatan 

internasionali

sasi program 
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dan/atau 

memperbaharui 

dokumen pedoman 

tertulis, prosedur 

operasional baku, 

sosialisasi dan 

mekanisme 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

pemeringkatan 

Internasional pada 

setiap awal tahun. 

2. Ketua LPPM-PM 

harus memastikan 

UNSAM teregistrasi 

padaAsian 

University Network-

Quality Assurance 

(AUN-QA) 

maksimal pada 

pertengahan tahun 

2023. 

3. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

meningkatkan 

dan/atau 

memperbaharui 

jumlah registrasi 

UNSAM pada 

asosiasi universitas 

di tingkat 

internasional pada 

setiap akhir tahun. 

4. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

meningkatkan posisi 

UNSAM pada 

webometrics dan 

dilakukan 

monitoring dan 

evaluasi per 3 bulan. 

5. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

mekanisme 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

pemeringkatan 

Internasional. 

b. Teregistrasinya 

pada Asian 

University 

Network-Quality 

Assurance (AUN-

QA). 

c. Tersedianya data 

update jumlah 

registrasi UNSAM 

pada asosiasi 

universitas di 

tingkat 

internasional. 

d. Meningkatnya 

posisi UNSAM 

pada webometrics. 

e. Meningkatnya 

posisi UNSAM 

pada greenmetric. 

f. Akses informasi 

yang mudah dan 

cepat, dan secara 

online terkait 

seluruh 

perkembangan 

UNSAM. 

studi di 

UNSAM  

2. Dokumen 

Monev 

penguatan 

internasionali

sasi program 

studi di 

UNSAM  
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meningkatkan posisi 

UNSAM pada 

greenmetric dan 

dilakukan 

monitoring dan 

evaluasi per 3 bulan. 

6. Kepala UPT TIK 

harus memastikan 

seluruh informasi 

terkait 

perkembangan 

UNSAM dapat 

diakses dengan 

mudah dan cepat 

secara on-line dan di 

lakukan monitoring 

dan evaluasi per 6 

bulan. 
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29. Formulir Standar Visi dan Misi 

Pernyataan 

Standar Visi, Misi 

dan Tujuan 

Indikator Formulir Keteranga

n 

1. Visi Universitas 

harus memiliki 

kejelasan, 

kerealistikan, 

dan keterkaitan 

antar visi, misi, 

tujuan dan 

sasaran yang 

terukur dalam 

kurun waktu 

tertentu. 

a) Adanya dokumen/ 

bukti rumusan visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran yang sangat 

jelas, sangat realistik, 

saling terkait satu 

sama lain, dan 

melibatkan dosen, 

mahasiswa,tenaga 

kependidikan, 

alumni dan 

masyarakat dalam 

penyusunannya. 

 Buku 

Panduan 

Pedoman 

Penggunaan Logo 

2. Universitas 

harus 

menetapkan 

tonggak-tonggak 

capaian 

(milestones) 

tujuan sebagai 

penjabaran atau 

pelaksanaan 

renstra, serta 

mekanisme 

kontrol 

ketercapaiannya

. 

a) Ada dokumen berisi  

(1) rumusan tujuan 

bertahap yang 

akan dicapai pada 

kurun waktu 

tertentu,  

(2) tonggak-tonggak 

capaian tujuan 

dalam setiap 

periode 

kepemimpinan 

Universitas/ 

Fakultas/ 

Program 

Pascasarjana 

(PPs), dan  

(3) mekanisme 

kontrol 

ketercapaian dan 

tindakan 

perbaikan untuk 

menjamin 

pelaksanaan 

tahap-tahap 

pencapaian 

tujuan. 

Instrumen 

penilaian 

kejelasan, 

kerealistikan, dan 

keterkaitan antar 

visi, misi, tujuan 

dan sasaran 
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3. Universitas 

harus 

melaksanakan 

sosialisasi visi 

dan misi secara 

sistematis dan 

berkelanjutan 

kepada 

pemangku 

kepentingan 

a) Ada bukti visi, misi, 

dan tujuan 

Universitas yang 

disosialisasikan 

secara sistematis dan 

berkelanjutan 

kepada semua 

pemangku 

kepentingan, internal 

maupun eksternal.  

b) Bukti dokumen 

sosialisasi (termuat 

di profil UNSAM, 

visi dan misi 

terpampang di lokasi 

strategis di 

lingkungan 

UNSAM, undangan 

sosialisasi, daftar 

hadir sosialisasi) 

Instrumen 

analisis SWOT 

untuk mengukur 

base line dan 

kekuatan yang 

dimiliki UNSAM 

 

4. Universitas 

harus 

menjadikan visi 

dan misi sebagai 

pedoman, 

panduan, dan 

rambu-rambu 

bagi semua 

pemangku 

kepentingan 

internal 

a) Ada bukti visi 

dan misi 

dipahami dengan 

baik dan 

dijadikan acuan 

penjabaran 

renstra pada 

semua tingkat 

unit kerja. (bukti 

renstra 

universitas/ 

fakultas) 

Instrumen 

pemahaman visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran unit kerja 

oleh pimpinan 

dan staf di unit 

kerjanya 

 

5. Universitas 

harus 

menjadikan visi 

dan misi sebagai 

acuan 

pelaksanaan 

renstra, 

keterwujudan 

visi, 

keterlaksanaan 

misi, 

a) Ada bukti visi 

dan misi 

dipahami dengan 

baik dan 

dijadikan acuan 

pelaksanaan 

program dalam 

mencapai tujuan. 
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ketercapaian 

tujuan melalui 

strategi-strategi y 

6. Program studi 

harus memiliki 

Kejelasan dan 

kerealistikan 

visi, misi, 

tujuan, dan 

sasaran program 

studi 

a) Program studi 

memiliki dokumen/ 

bukti bahwa 

rumusan visi, misi, 

dan tujuan program 

studi disusun secara 

jelas sesuai dengan 

visi, misi dan tujuan 

fakultas dan 

universitas, serta 

berdasarkan hasil 

kesepakatan dan 

dipahami oleh 

pemangku 

kepentingan 

b) Rumusan visi, misi, 

dan tujuan program 

studi ditetapkan 

dalam rentang waktu 

tertentu, dievaluasi 

secara periodik, dan 

terdokumentasi 

dalam buku 

pedoman akademik, 

buku kurikulum dan 

profil prodi, 

dokumen rencana 

strategi 

pengembangan 

prodi, dokumen 

rencana 

operasional/ 

Rencana Kegiatan 

dan Anggaran 

Tahunan. 

Instrumen 

penilaian 

relevansi RIP 

dengan capaian 

visi, misi, tujuan 

dan sasaran 

UNSAM 

 

7. Program studi 

harus memiliki 

strategi 

pencapaian 

sasaran dengan 

a) Program studi 

menetapkan 

kebijakan mutu dan 

sasaran mutu yang 

selaras dengan 

Instrumen 

perhitungan 

strategi 

pencapaian 

sasaran dengan 
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rentang waktu 

yang jelas dan 

didukung oleh 

dokumen 

kebijakan mutu dan 

sasaran mutu 

UNSAM, serta 

mengacu pada 

standar akademik 

yang ditetapkan.  

b) Program studi 

menetapkan sasaran 

mutu dalam rentang 

waktu tertentu dan 

diukur status 

pencapaiannya 

setiap tahun.  

c) Program studi 

mendokumentasikan 

sasaran mutu dalam 

dokumen Rencana 

Strategis 

Pengembangan dan 

Rencana 

Operasional/ 

Rencana Kegiatan 

dan Anggaran 

Tahunan, dan 

dokumen 

penjaminan mutu. 

rentang waktu 

yang jelas dan 

didukung oleh 

dokumen 

8. Program Studi 

harus 

melaksanakan 

sosialisasi visi 

dan misi secara 

efektif yang 

tercermin dari 

tingkat 

pemahaman 

pihak terkait 

a) Dokumen 

sosialisasi visi, 

misi, dan tujuan 

prodi yang 

dibuktikan dalam 

profil prodi, 

terpampang 

dengan jelas di 

kantor prodi dan 

dapat dilihat dan 

dibaca dengan 

jelas. 

Instrumen 

penilaian 

efektivitas 

sosialisasi visi, 

misi dan tingkat 

pemahaman 

sivitas akademika 
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30. Formulir Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan 

Pernyataa

n Standar Visi, 

Misi dan Tujuan 

Indikator Formulir Keterangan 

1) Rektor 

UNSAM 

harus 

memiliki 

dokumen 

tata 

pamong 

(kelembaga

an, 

instrumen, 

perangkat 

pendukung

, kebijakan 

dan 

peraturan,s

erta kode 

etik) yang 

memenuhi 

unsur 

kredibel, 

transparan, 

akuntabel, 

bertanggun

g jawab, 

danadil. 

a) Ada dokumen 

yang memuat 

informasi 

tentang: 

(i) Organisasida

nTataKelol

a 

(OTK)UNS

AM; 

(ii) lembagayang

berperan, 

(iii) perangkat 

pendukung 

(struktur 

organisasi)

;  

(iv) peraturan/ 

ketentuan/ 

kebijakan 

penyelengg

araan 

akademik 

dan 

nonakade

mik;  

(v) kode etik 

dosen, 

mahasiswa 

dan tenaga 

kependidik

an;  

(vi) Statuta 

UNSAM 

yang 

disahkan 

dengan 

Peraturan 

Menteri;  

(vii) SOP dan/ 

 1. Dokumen OTK 

UNSAM yang 

disahkan 

2. Dokumen 

strukturorganisasi 

lengkapdari 

tingkatuniversitas 

hinggaprogram studi 

3. Dokumen 

peraturan/ketentuan

/kebijakanpenyeleng

garaanakademik 

dannonakademik 

4. Dokumen kode 

etikdosen, 

mahasiswadan 

tenagakependidikan. 

5. Dokumen 

SOPtentang 

pelaksanaantata 

kelola lembaga,unit, 

biro, 

fakultas,program 

studi 
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atauperatur

an 

pelaksanaa

n 

pengelolaa

n di bidang 

akademik 

dan 

nonakade

mik; 

2) UNSAM 

harus 

memiliki 

delapan 

organ 

dalam 

struktur 

organisas

inya ((i) 

pimpinan 

institusi,(

ii)senatpe

rguruan 

tinggi/se

nat 

akademi

k, (iii) 

satuan 

pengawa

san, (iv) 

dewan 

pertimba

ngan, (v) 

pelaksana

kegiatana

kademik, 

(vi) 

pelaksana 

administr

asi 

pelayana

ndanpend

ukung,(vi

a) Ada dokumen 

sahih yang 

memuat 

informasi 

tentang: struktur 

organisasi 

sertadeskripsiya

ngjelasdanlengk

ap tentang tugas, 

fungsi, 

wewenang, dan 

tanggungjawabd

elapanorganleng

kap 

dengannamalem

baga,UPT,fakult

as, 

jurusandanlabora

toriumyangadase

rta unsur lain 

yang 

menjalankan 

fungsi 

komplementer 

Formulir 

surat teguran 

pelanggara

n kode etik. 

i. Dokumen kode 

etikmahasiswa, 

dosen,tenagakependi

dikan. 

ii. Dokumen 

pedomanpelaksanaa

n kodeetik. 

iii. Dokumen OTK 

UNSAM terdapat 

unitpelaksana kode 

etik 

iv. Dokumen 

SOPpelaksanaan 

kodeetik yang di 

dalamnyaterdapat 

prosedurpenyelesaian

pelanggaran kodeetik 
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i)pelaksa

na 

penjamin

an 

mutu,(viii

) unit 

perencan

a 

danpenge

mbangan 

tridarma),

dengan 

deskripsi 

tertulisten

tang 

tugas, 

fungsi,we

wenang, 

tanggung 

jawab,ya

ng jelas 

dan 

lengkap 

 

3) UNSAM 

harus selalu 

menerapka

n kode etik 

secara 

efektif 

mencakupb

idangakade

mik(termas

uk 

penelitian 

dan karya 

ilmiah) dan 

non-

akademik, 

yangdiduku

ngdenganad

anya 

unit/bagia

Ada dokumen 

sahih yang 

memuat 

informasi 

tentang: 

unit/bagian kode 

etik dalam OTK 

UNSAM yang 

sah; dokumen 

kodeetik 

akademik dan 

nonakademik; 

SOP pelaksanaan 

kode etik yang 

sangat lengkap 

dan jelas 

(termasuk 

prosedur 

penyelesaian 
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nkodeetikd

anSOP 

pelaksanaa

n kode etik 

yang 

sangatjelas, 

pelanggaran 

kode etik); 

laporan 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaankode 

etik yang 

didokumentasika

n dengan baik. 

 

b. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4) Pimpinan 

UNSAM, 

harus 

mempunyai 

sistem 

pengelolaan 

fungsional 

dan 

operasionalya

ngmencakup 

planning, 

organizing, 

staffing, leading, 

dan 

controllingdala

m 

mewujudkan 

visi dan 

melaksanaka

n misi 

institusi 

sepanjang 

periode 

rencana 

strategis(renst

ra). 

a) Ada dokumen 

sahih yang 

memuat 

informasi 

tentang:(i)Ren

stra 

UNSAM;(ii)S

OP 

penyusunanre

ncana 

operasional 

tahunan; 

(iii) Rencana 

Operasional 

(Renop)/ 

Rencana Kerja 

dan Anggaran 

Kementerian 

dan Lembaga 

(RKAKL) 

yang proses 

penyusunann

ya mengacu 

pada sasaran 

strategis dan 

melibatkan 

fakultas, 

pascasarjana, 

program 

studi, biro, 

lembaga dan 

UPT serta 

Formulir 

daftar 

hadirpenyusunan 

Renop/RKAKL 

1. Dokumen renstra 

dantahapan 

pencapaiansasaran 

universitas. 

2. Dokumen renstra 

dantahapan 

pencapaian fakultas, 

pascasarjana, 

program studi, 

biro,lembaga dan 

UPT. 

3. Dokumen 

RKAKLtingkat 

universitas, fakultas, 

pascasarjana dan 

program studi. 

4. Formulir surat tugas 

personil penyusunan 

Rencana Kerja dan 

Anggaran 

Kementerian dan 

Lembaga (RKAKL) 

5. Laporan 

monevsasaran 

mutuuniversitas. 

6. Dokumen 

Instrumenmonev 

sasaran 

mutuuniversitas. 

7. Laporan tindak 

lanjutdari hasil 

monev. 
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didokumentasi

kan dengan 

baik; 

b) Adalapor

anhasilmo

nitoringev

aluasi 

(monev)pe

ncapaians

asaranstrat

egis 

Adalapor

antindaklanjuth

asilmonev 

5) PimpinanUN

SAMharusme

miliki: 

a. analisis 

jabatan, 

b. deskripsi 

tugas; 

c. program 

peningkatan

kompetensi

manajerial, 

yang 

menjamin 

terjadinya 

prosespengel

olaan 

yangefektifd

anefisiendi 

setiap 

unitkerja. 

a) Adadokum

ensahihdan

andalditing

kat 

universitas,l

embaga,biro

,UPT,fakult

as dan 

pascasarjan

a yang 

berisi 

tentang 

rancangand

ananalisisja

batan,uraia

n tugas, 

prosedurker

ja;Ada 

pelaksanaan 

programpeni

ngkatan 

kompetensi 

manajerial 

yangsistema

tis; untuk 

pengelola 

unit kerja. 

 1. Dokumen uraian 

tugaspersonil/jabata

n ditingkat 

universitas,lembaga, 

biro, UPT,fakultas 

danpascasarjana. 

2. Dokumen 

rancangandan 

analisis jabatandi 

tingkat 

universitas,lembaga, 

biro, UPT,fakultas 

danpascasarjana. 

3. Dokumen 

programpeningkatan

kompetensi SDM 

4. Dokumen 

laporanpelaksanaan 

programpeningkatan

kompetensi SDM 

6) UNSAM 

harus 

a) Ada dokumen 

sahih dan 

1. F

ormulir 

1. Dokumen 

laporankinerja 
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bertanggun

gjawab 

menyebarl

uaskan 

hasil 

kinerjanya 

secara 

berkala 

kepadasem

uastakehold

ers, 

minimal 

setiaptahun

. 

andal yang 

memuatinfor

masitentang:l

aporankinerja 

tahunan 

kepada 

menteri 

Ristekdikti; 

laporankinerj

atahunankepa

darektordari 

fakultas/ 

pascasarjana; 

laporan 

kinerja 

tahunan 

kepada dekan 

dari 

koordinator 

programstudi; 

b) Adabuktila

porantahun

andiumum

kan setiap 

tahun 

kepada 

masyarakat 

dan 

dapatdiakse

sdenganmu

daholehpiha

k 

yangmemer

lukan; 

c) Ada bukti 

laporan hasil 

survey dan 

analisisnyate

ntangkepuasa

nmahasiswa, 

orangtua,ten

agapendidik

/tenaga 

Daftar 

hadirseminar

/sosialisasi 

capaiankinerj

a tahunan 

danpencapaia

n sasaran 

mutuuniversit

as. 

tahunan 

danpencapaian 

sasaranmutu 

universitas darirektor 

kepadamenteri 

ristekdikti. 

2. Dokumen 

laporankinerja 

tahunan 

danpencapaian 

sasaranmutu fakultas 

daridekan fakultas 

ataudirektur 

pascasarjanakepada 

rektor. 

3. Dokumen 

laporankinerja 

tahunan 

danpencapaian 

sasaranmutu 

program studidari 

koordinatorprogram 

studikepada 

dekanfakultas atau 

direkturpascasarjana. 

4. Dokumen 

capaiankinerja 

tahunan 

danpencapaian 

sasaranunversitas di 

webUNSAM. 

5. Dokumen 

Makalahseminar/sos

ialisasicapaian 

kinerjatahunan 

tentangpencapaian 

sasaranunversitas. 

6. DokumenInstrumens

urvey 

kepuasanmahasiswa, 

orangtua, tenaga 

pendidik/tenaga 

kependidikandan 
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kependidika

n dan 

pengguna 

lulusan. 

penggunalulusan. 

7. Dokumen 

laporanhasil survey 

dananalisisnya 

tentangkepuasan 

mahasiswa,orang 

tua, tenagapendidik/ 

tenagakependidikan 

danpengguna 

lulusan. 

7) Pimpinan 

UNSAM harus 

menerapkan 

sistemaudit 

internal yang 

dilengkapi 

dengankriteria

daninstrumen 

penilaian serta 

menggunakann

ya untuk 

mengukur 

kinerja setiap 

unit kerja dan 

hasil 

pengukurannya 

digunakan serta 

diseminasikand

engan baik 

hasilnya setiap 

tahun. 

a) Ada dokumen 

sahih yang 

memuat 

informasi 

tentang:  

(i) peraturan 

untuk 

menerapk

an 

pelaksana

an audit 

internal di 

setiap 

aras 

universita

s yang 

melibatka

n 

pimpinan; 

(ii) 

Standar 

akademik 

dan non 

akademik

; (iii) SOP 

pelaksana

an audit 

internal; 

(iv) 

kriteria 

dan 

instrume

n 

Formulir 

daftar hadir 

seminar 

hasil audit 

internal 

1. Dokumen 

peraturantentang 

pelaksanaanaudit 

internal disetiap 

arasuniversitas. 

2. Dokumen 

standarakademik dan 

nonakademik 

3. Dokumen 

SOPpelaksanaan 

auditinternal 

4. Dokumen 

Instrumenaudit 

internal 

5. Dokumen 

laporanaudit 

internal. 

6. Dokumen 

laporantindak lanjut 

hasilaudit. 

7. Makalah 

seminarhasil audit 

internal 
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penilaian; 

(v) 

diseminas

i hasil 

temuan 

audit 

setiap 

tahun 

kepada 

pemangk

u 

kepenting

an 

(stakeholde

rs); (vi) 

laporan 

tindaklanj

uthasilau

dituntukp

erbaikan. 

8) Pimpinan 

universitas,fak

ultas, 

pascasarjana 

dan program 

studi harus 

menerapkan 

sistem audit 

eksternal 

yang efektif 

dilengkapi 

dengan 

kriteria dan 

instrumen 

penilaian 

serta 

menggunakan

nya untuk 

mengukur 

kinerja 

perguruan 

tinggi, 

fakultas dan 

a) Ada 

peraturan 

tentang 

kewajiban 

melaksanakan

auditeksternals

ehubungan 

denganakredit

asiuniversitasd

anprogram 

studi 

b) Ada 

peraturan 

tentang 

kewajiban 

pengisianPD

Diktiuniversit

asdanprogram 

studi. 

c) Ada standar 

universitas 

yang 

mengacu 

 1. Dokumen peraturan-

peraturan tentang: 

(i)kewajibanmelaksa

nakan 

auditeksternalsehubu

ngan 

denganakreditasi 

universitasdan 

program 

studi;(ii)kewajibanpe

ngisian 

PDDiktiuniversitas 

danprogram studi. 

2. Dokumen 

standarSPMI UNJ 

3. Dokumen 

laporanaudit 

internal. 

4. Dokumen 

laporantindak lanjut 

hasilaudit. 

5. Dokumen 

SOPpenyusunan 
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program 

studi. 

standar SN 

Dikti dan 

Badan 

Akreditasi 

NasionalPerg

uruanTinggi(

BANPT)untu

k 

dilaksanakan 

di tingkat 

universitas, 

fakultasdanpr

ogramstudi. 

d) AdaSOPpe

nyusunanb

orangakredi

tasi 

universitas 

dan 

program 

studi yang 

melibatkan

pimpinan. 

e) Adabuktiboran

gakreditasi. 

f) Ada laporan 

monitoring 

dan evaluasi 

tentangpelak

sanaanstand

arBANPTdi 

tingkatuniver

sitas,fakultas,

pascasarjana 

dan 

programstud

i. 

g) Adalaporanau

ditinternalSPM

I 

h) Ada basis 

data yang 

valid dan 

borangakreditasi 

universitasdan 

program studiyang 

melibatkanpimpinan. 

6. Dokumen 

laporanmonev 

pelaksanaanstandar 

BAN PT ditingkat 

universitas, fakultas, 

pascasarjana 

danprogram studi. 

7. Ada basis 

datameliputi 

9standar/kriteriaBA

NPT dengan 

teknologiinformasi 

dan mudahdiakses. 

8. S.K. 

tentangpenyusunan 

borangakreditasi 

universitasdan 

program studi 

9. SOP 

penyusunanborang 

akreditasiuniversitas 

danprogram studi. 

10. Diseminasi 

hasilauditeksternal. 

11. Daftar 

statusakreditasi BAN 

PTuntuk universitas 

danseluruh 

programstudi yang 

masih berlaku. 
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terpusat, 

sesuaiinstrum

enborangakre

ditasiBAN 

PTdengantekn

ologiinformasi

danmudah 

diaksesyang

meliputi9stan

dar(visi,misi, 

tujuan, dan 

strategi; tata 

pamong dan 

kerjasama; 

mahasiswa; 

sumber daya 

manusia; 

pendidikan; 

penelitian; 

pengabdian 

kepada 

masyarakat; 

luaran 

dancapaianh

asilpendidika

n,penelitian 

danpengabdi

ankepadamas

yarakat). 

i)

 Adastatusakre

ditasiBANPTuntu

k 

universita

s dan seluruh 

program studi 

yang masih 

berlaku. 

c. Kepemimpinan 

9) Pimpinan 

UNSAM 

harus 

memenuhi 

a) 

Adadokumen

yangsahihdan

andalterkait 

1. Formulir 

penilaian 

calonpimpin

an 

1. Dokumen 

peraturantata cara 

pemilihan:rektor; 

wakil rektor;kepala 
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karakteristik 

kepemimpina

n operasional, 

kepemimpinan

organisasi,dan

kepemimpinan 

publik selama 

menjalankan 

kepemimpina

nnya. 

tatacarapemili

han:Rektor;W

akilRektor; 

kepala biro, 

lembaga, 

UPT; dekan; 

direkturPps;w

akildirekturPp

s;beserta 

kepala unit 

kerja di 

bawahnya; 

dan 

koordinatorpr

ogramstudi,di

manacalon 

a)Adadokume

nyangsahihda

nanda terkait 

tatacarapemili

han:Rektor;W

akilRektor; 

kepala biro, 

lembaga, 

UPT; dekan; 

direkturPps;w

akildirekturPp

s;beserta 

kepala unit 

kerja di 

bawahnya; 

dan 

koordinatorpr

ogramstudi,di

manacalon 

pimpinan 

harus dinilai 

mampu: 

memahami 

visi, misi dan 

renstra 

universitas 

dan unit 

2. Formulir 

daftar hadir 

acarapemili

han 

pimpinan 

3. Formulir 

berita acara 

pemilihan 

pimpinan 

biro,lembaga,UPT;de

kan; direkturps; 

wakil direkturPps; 

beserta kepalaunit 

kerja dibawahnya; 

2. Dokumen 

Rencanaoperasional 

tahunanyang sesuai 

visi, misidan sasaran. 

3. Dokumen 

Strukturorganisasi 

dandeskripsi tugas. 

4. Identitaskepengurusa

norganisasi 

publik/asosiasi 

profesi. 
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kerjanya; 

memahami 

penyelenggara

an pendidikan 

tinggi dan 

pengelolaan 

pendidikan 

tinggi sesuai 

peraturan 

pemerintah 

yang berlaku; 

memahami 

organisasi dan 

tata kelola 

UNSAM dan 

unit kerjanya; 

memahami 

Sistem 

Penjaminan 

Mutu Internal 

(SPMI) 

UNSAM. 

b) Ada bukti 

kepemimpin

an 

memenuhi 

karakteristik 

kepemimpin

an 

operasional 

yang 

ditunjukkan 

dengan 

kemampuan 

menjabarkan

visi,misikeda

lamkegiatan 

operasional 

programkerj

a. 

c) Ada bukti 

kepemimpina

n memenuhi 
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karakteristik 

kepemimpina

n organisasi 

yang 

ditunjukkan 

dengan 

keterlibatan 

organstruktur

organisasidiu

nitkerjayang 

sesuaidengan

deskripsitugas

nya. 

d) Ada bukti 

kepemimpina

n memenuhi 

karakteristik 

kepemimpina

n publik 

berkaitan 

dengan 

kemampuanm

enjalinkerjasa

ma dan 

menjadi 

rujukan bagi 

publik. 
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31. Formulir Standar Pengelolaan Kerjasama 

Pernyataan Standar Visi, 

Misi dan Tujuan 

Indikator Formulir Keterangan 

1. PimpinanUNSAMh

arusmenjalin 

kerjasamabidangaka

demik 

denganberbagaiperg

uruan 

tinggilain,duniausah

a,atau 

pihaklain,baikdalam

negeri 

dan/atauluarnegeri,

yang 

dapatmeningkatkan

kualitas 

prosespendidikan,pe

nelitian 

danpengabdiankepa

da 

masyarakatsetiaptah

un. 

a) Ada kebijakan 

untuk kegiatan 

kerjasama 

yangsangatjelasdala

mbidangakademik 

dan nonakademik: 

termasuk upaya 

(pengelolaan dan 

monev) yang 

efektif untuk 

menjamin mutu, 

relevansi, 

produktivitas 

dankeberlanjutan 

b) AdabuktiMemorandu

mofUnderstanding 

(MoU) ditanda-

tangani oleh rektor 

Universitas 

Samudra Langsa 

dan rektor 

perguruantinggi/d

uniausaha/pihaklai

n mitra kerjasama 

setiap tahun, 

minimal 

sampaidengan15bu

ah. 

c) Ada bukti 

perjanjian kerja 

sama dalam 

bahasaIndonesiadan

bahasaasingdalam 

halsalahsatupihakda

lamperjanjiankerja 

samaadalahpihakas

ing. 

d) AdabuktiMemorand

umofAgreement 

(MoA) sebagai 

1. Formulir daftar 

MoU bidang 

akademik 

2. Daftar 

MoA/SPK 

bidang 

akademik 

3. Formulir surat 

persetujuan/ 

SKdirjen untuk 

kegiatan 

kerjasama 

dengan pihak 

lain diluar 

negeri 

1. Dokumen 

kebijakan/perat

uran 

tentang 

kerjasama 

dalam bidang 

akademik dan 

nonakademik 

2. Dokumen 

Arsip MoU 

3. Dokumen 

MoU 

perjanjian kerja 

sama 

dengan pihak 

asing. 

dalam bahasa 

Indonesia. 

4. Dokumen 

Arsip MoU 

MoA/SPK 
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implementasi MoU 

ditandatangani oleh 

dekan fakultas atau 

direktur 

pascasarjana sesuai 

dengan kegiatan 

yang 

dikerjasamakan 

setiap 

tahun,minimalsam

paidengan15buah 

atau sesuai dengan 

jumlah MoU yang 

ditandatangani. 

2. Rektor, dekan dan 

direktur 

pascasarjana harus 

menjalin kerjasama 

bidang 

nonakademik/ 

manajemen 

pendidikan tinggi 

dengan berbagai 

perguruan tinggi 

lain, dunia usaha, 

atau pihak lain, 

baik dalam negeri 

dan/atau luar 

negeri, yang dapat 

meningkatkan 

kualitas layanan 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat setiap 

tahun. 

a) AdabuktiMemorandu

mofUnderstanding 

(MoU) ditanda-

tangani oleh rektor 

Universitas 

Samudra Langsa 

dan rektor 

perguruantinggimit

rakerjasamasetiap 

tahun, sebanyak 

minimal sampai 

dengan25buah. 

b) Ada bukti 

Memorandum of 

Agreement (MoA) 

kerja sama yang 

ditandatangani 

oleh dekan fakultas 

atau direktur 

pascasarjanasesuaise

tiaptahun,minimal 

sampai dengan 25 

buah atau sesuai 

dengan jumlah 

MoU 

yangditandatangani 

c) Adabuktikeberman

faatandankepuasan 

yangdirasakandarih

1. Formulir daftar 

MoU bidang 

nonakademik/

manajemen 

pendidikan 

tinggi setiap 

tahun. 

2. Formulir daftar 

MoA bidang 

nonakademik/

manajemen 

pendidikan 

tinggi. 

1. Dokumen 

laporan 

kegiatan 

pemenuhan 

MoA 

2. Dokumen 

laporan 

monitoring 

dan 

evaluasi 

kegiatan 

pemenuhan 

MoA. 

3. Dokumen 

laporan 

survey 

kepuasan 

kegiatan 

kerjasama 

bidang 

nonakademi

k/ 

manajemen 

pendidikan 

tinggi 
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asilkerjasama 

bidangnonakademi

k/manajemen 

pendidikan tinggi, 

ditunjukkan 

dengan adanya 

peningkatan 

kualitas proses 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

3. Rektor, wakil 

rektor dan kepala 

biro harus menjalin 

kerjasama bidang 

kemahasiswaan 

dengan berbagai 

perguruan tinggi 

lain, dunia usaha, 

atau pihak lain, 

baik dalam negeri 

dan/ atau luar 

negeri, yang dapat 

meningkatkan 

prestasi akademik 

mahasiswa serta 

prestasi 

nonakademik 

sesuai dengan 

bakat, minat dan 

keterampilan 

mahasiswa setiap 

tahun. 

Ada bukti 

Memorandum of 

Agreement (MoA)  

sebagai 

implementasi MoU 

ditandatangani oleh 

kepala Biro 

Administrasi 

Akademik 

Kemahasiswaan 

setiaptahun,sebanyak

maksimalsampai 

dengan duabuah 

1. Formulir 

daftar MoA 

1. Dokumen 

laporan 

kegiatan 

pemenuhanMoA 

4. Wakil Rektor I dan II 

bertanggung jawab 

atas pelaksanaan 

monitoring dan 

evaluasi (Monev) 

tentang pelaksanaan 

program kerja sama di 

tiap fakultas sesuai 

MoA yang telah 

a) Ada pelaksanaan 

Monev dengan 

bukti 

berupa:(i)adaPandu

anTermofReference 

(TOR)sesuaiobyek

kegiatanmonev;(ii) 

b) adasurattugaskepa

dastafpengembang 

1. Formulir Surat 

tugas 

pelaksanaM&E

. 

2. Formulir surat 

pernyataan 

pelaksanaan 

M&E dari 

dekan 

1. Dokumen 

panduan 

Term of 

Reference 

(TOR) setiap 

kegiatan 

M&E. 

2. Laporan 

pelaksanaan 
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ditandatangani setiap 

semester. 

Kantor Wakil 

Rektor I dan II 

yang melaksanakan 

monev, (iii) ada 

surat pernyataan 

pelaksanaan 

monev dari dekan 

tempat 

monevdilaksanaka

n; (iv) ada notula 

pelaksanaan 

monev; (v) ada 

laporan 

pelaksanaan 

monev kerjasama 

bidang akademik, 

non akademik dan 

kemahasiswaan. 

c) AdabuktiFocusGroup

Discussion(FGD) 

untuk membahas 

laporan Monev 

dilaksanakan setiap 

tahun dan 

berkelanjutan yang 

dibuktikan dengan: 

(i) 

panduantermofrefere

nce(tor)tentang 

FGD;(ii)suratundan

ganpesertaFGD;(iii) 

daftarhadirpesertaF

GD;(iv)notulen 

rapatFGD;(v)lapora

nkegiatanFGD. 

tempat M&E 

dilaksanakan 

3. Formulir surat 

undangan 

peserta FGD. 

4. Formulir daftar 

hadir peserta 

FGD 

M&E 

3. Web 

UNSAM 

terdapatring

kasan 

laporan 

pelaksanaan 

M&E. 

4. Panduan 

Term of 

Reference 

(TOR) 

tentang 

FGD 

5. Dokumen 

notula 

rapat FGD 
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32. Formulir Standar Penjaminan Mutu 

Pernyataan Standar 

Penjaminan Mutu 

Indikator Formulir Dokumen 

1. Kepala penjaminan 

mutu UNSAM harus 

memiliki 

dokumenmanual 

mutu yang 

lengkapmeliputi: 

pernyataan mutu, 

kebijakan mutu, unit 

pelaksana, standar 

mutu,prosedur mutu, 

instruksi kerja,dan 

pentahapan sasaran 

mutu. 

Ada dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) yang 

sahih dan andal yang 

memuat informasi tentang: 

pernyataan mutu, 

kebijakan mutu, unit 

pelaksana penjaminan 

mutu, prosedur mutu, 

instruksi kerja, dan 

pentahapan sasaran mutu. 

1. Formulir SPMI 1. Buku 

Kebijakan 

SPMI 

2. SK 

pengangkatan 

kepala PjM 

UNSAM 

3. Buku Standar 

SPMI-

UNSAM 

4. Buku Manual 

SPMI-

UNSAM 

5. Sasaran mutu 

universitas, 

fakultas, prodi 

6. SOP 

pelaksanaan 

penjaminan 

mutu 

7. Instruksi kerja 

2. Kepala penjaminan 

mutu bertanggung 

jawabmenjalankan 

SPMI di seluruhunit 

kerja yang 

mencakupsiklus 

perencanaan,pelaksan

aan, analisis 

danevaluasi, tindakan 

perbaikanyang 

dibuktikan dalam 

bentuklaporan monev 

dan audit setiap 

tahun. 

a. Ada bukti tahap 

Perencanaan, berupa: 

(i) dokumen Kebijakan 

SPMI-UNSAM; (ii) 

dokumen manual 

SPMI-UNSAM; (iii) 

ada dokumen standar 

SPMI-UNSAM; (iv) 

dokumenformulir 

SPMI-UNSAM. 

b. Ada bukti tahap 

Pelaksanaan, 

berupa:laporan 

monitoring pelaksanaan 

standar. 

c. Ada bukti tahap 

Evaluasi, berupa: 

laporan audit internal 

pelaksanaan standar 

 1. Dokumen 

kebijakan 

SPMI-

UNSAM 

2. Dokumen 

manual 

SPMI-

UNSAM 

3. Dokumen 

standar 

SPMI-

UNSAM 

4. Dokumen 

formulir 

SPMI-

UNSAM 

5. Dokumen 

laporan 

monitoring 
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beserta analisis akar 

masalah 

ketidaksesuaian (jika 

ada); (ii) usulan 

tindakan koreksi (jika 

ada). 

d. Ada bukti tahap 

Pengendalian, berupa: 

(i) rapat pimpinan 

untuk membahas hasil 

evaluasi dan tindakan 

korektif atas 

hasiltemuan 

ketidaksesuaian 

pelaksanaanstandar; 

ada bukti tindak lanjut 

atas usulan tindakan 

koreksi. 

e. Ada bukti tahap 

Peningkatan, berupa: (i) 

bukti minimal dua 

tahun berturut turut dari 

hasil audit internal, 

unsur behavior, 

competence, degree 

atau kombinasi 

ketiganya dari sebuah 

standar 

terpenuhi/terlampaui; 

(ii) bukti penetapan 

standar baru yang lebih 

tinggi. 

pelaksanaan 

standar 

6. Dokumen 

laporan audit 

internal 

pelaksanaan 

standar 

7. Dokumen 

laporan 

kepada 

pimpinan 

tentang 

analisis dari 

penyebab 

tidak 

tercapainya 

pemenuhan 

standar untuk 

dilakukan 

tindakan 

koreksi 

8. Dokumen 

laporan 

tentang 

perbaikan/ 

peningkatan 

standar dari 

standar yang 

sudah 

terpenuhi.  

3. Pimpinan universitas, 

dekan fakultas, dan 

koordinator program 

studibertanggungjawa

b ataspelaksanaan 

monitoring 

danevaluasi sasaran 

mutu setiaptahun di 

bidang; 

pendidikan,penelitian, 

PKM, 

a. Ada aturan tentang 

pelaksanaanmonitoring 

dan evaluasi sasaran 

mutu setiap tahun. 

b. Ada instrumen 

monitoring. 

c. Ada Laporan hasil 

monitoring dan 

evaluasiyang 

disosialisasikan dengan 

baik darikegiatan 8 

1. Formulir daftar 

hadir acara 

sosialisasi hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

1. Dokumen 

instrumen 

monitoring 

sasaran mutu 

2. Laporan hasil 

monitoring 

dan evaluasi 8 

bidang 

(pendidikan, 

penelitian, 

PkM, sarana 
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saranaprasarana, 

keuangan, 

manajemen/ tata 

kelola,sumber daya 

manusia dansistem 

informasi 

yangterdokumentasi,d

isosialisasikan 

sertaditindaklanjuti 

dengan baik. 

bidang (pendidikan, 

penelitian, PKM, 

sarana prasarana, 

keuangan,manajemen, 

sumber daya manusia 

dansistem informasi) 

d. Ada bukti laporan 

tindak lanjut 

hasilmonitoring dan 

evaluasi. 

prasarana, 

keuangan, 

manajemen, 

sumber daya 

manusia, dan 

sistem 

informasi). 

3. Dokumen 

laporan tindak 

lanjut hasil 

monitoring 

dan evaluasi 

4. Wakil rektor bidang 

akademik dan kepala 

penjaminan mutu 

UNSAM setiaptahun 

harus 

memberikanpembinaa

n yang sangat 

baikdalam 

pengembanganprogra

m studi 

danpenyusunan 

dokumenakreditasi 

dalam 

bentukpelatihan, 

dana, dan informasi. 

a. Ada data pemetaan 

peringkat 

statusakreditasi 

akreditasi BAN-PT 

untukuniversitas dan 

seluruh program studi. 

b. Ada evaluasi hasil 

akreditasi BAN-PT 

untukuniversitas dan 

seluruh program 

studisetiap tahun. 

c. Ada pelatihan 

penyusunan 

laporanakreditasi dan 

evaluasi diri program 

studi. 

d. Ada pembinaan 

peningkatan 

statusakreditasi prodi 

berupa: penetapan 

sasaran mutu prodi 

yang diarahkan pada 

pemenuhan standari SN 

Dikti dan BAN PT.  

e. Ada laporan monitoring 

dan evaluasi 

pemenuhan sasaran 

mutu, laporan 

pelaksanaan tindakan 

korektif (jika ada); 

laporan monitoring 

1. Daftar hadir 

kegiatan 

pengarahan 

penetapan sasaran 

mutu prodi 

2. Daftar hadir 

pelatihan 

penyusunan 

borang akreditasi 

dan evaluasi diri 

program studi 

1. Dokumen 

pemetaan 

peringkat 

status 

akreditasi 

BAN-PT 

untuk 

universitas 

dan seluruh 

program 

studi. 

2. Dokumen 

evaluasi hasil 

akreditasi 

BAN-PT 

untuk 

universitas 

dan seluruh 

program studi 

3. Dokumen 

laporan 

monev 

sasaran mutu 

prodi 

4. Dokumen 

laporan audit 

5. Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

tindakan 

korektif 
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pelaksanaan tindakan 

korektif (jika ada). 

6. Alokasi dana 

untuk 

pelatihan 

penyusunan 

borang 

akreditasi 

5. Pimpinan UNSAM, 

kepala UPT TIK 

UNSAM dan kepala 

PPMbertanggungjawa

bmenyediakan 

kelengkapan 

danaksesibilitas 

sistem basis 

datainstitusi lengkap 

mencakupinformasi 

tentang sembilan 

standar akreditasi 

yang mendukung 

penyusunan evaluasi 

diri institusi dan 

program studi, dan 

dapat diakses dengan 

mudah serta konsisten 

keberadaannya setiap 

tahun. 

Tersedia basis data 

yang valid sesuai 

instrumen borang 

akreditasi BAN PT dengan 

teknologi informasi dan 

mudah diakses yang 

meliputi 9 standar, yaitu : 

(i) visi, misi, tujuan, dan 

strategi; (ii) tata pamong, 

tata kelola, dan kerjasama; 

(iii) mahasiswa; (iv) 

sumber daya manusia; (v) 

keuangan, sarana dan 

prasarana; (vi) pendidikan; 

(vii) penelitian; (viii) 

pengabdian kepada 

masyarakat; (ix) luaran 

dan capaian hasil 

pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

 1. Basis data 9 

standar/kriter

ia akreditasi 

BAN PT 
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33. Formulir Standar Suasana Akademik 

Pernyataan Standar 

Suasana Akademik 
Indikator Formulir Dokumen 

1. Rektor melalui wakil 

rektor bidang 

akademik harus 

menyediakan 

pedoman tertulis 

tentang kebijakan 

suasana akademik 

(otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar 

akademik)yang 

diperbaharui setiap 

lima tahun sekali (jika 

dibutuhkan). 

Tersedia 

pedomantertulis 

tentang kebijakan 

suasana akademik 

(otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar 

akademik). 

 Dokumen standar 

suasana akademik 

2. Rektor melalui wakil 

rektor bidang 

akademik, Dekan dan 

koordinator   program 

studi harus   

melakukan sosialisasi 

kebijakan suasana 

akademik (otonomi 

keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan 

mimbar akademik) 

setiap ada 

pembaharuan 

pedoman. 

Tersosilisasinya 

kebijakan suasana 

akademik (otonomi 

keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan 

mimbar akademik). 

Daftar hadir sosialisasi 

kebijakan suasana 

akademik 

 

3. Rektor melalui wakil 

rektor bidang akademik 

harus mengelola 

kecukupan    prasarana 

dan sarana yang 

memungkinkan 

terciptanya interaksi 

akademik antara sivitas 

akademika dalam 

setiap tahun akademik. 

Tersedia kecukupan 

prasarana, dan sarana 

yang memungkinkan 

terciptanya interaksi 

akademik antara 

sivitas akademika. 

 Renstra dan Renop 

4. Dekan dan 

Koordinator   program 

Tersedianya 

kecukupan program 

 Dokumen kurikulum 
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Pernyataan Standar 

Suasana Akademik 
Indikator Formulir Dokumen 

studi harus 

menyediakan program 

kegiatan di dalam dan 

di luar proses 

pembelajaran, yang 

dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar 

kelas, yang 

diperbaharui dan/atau 

dikembangkan secara 

periodik   untuk 

menciptakan suasana 

akademik yang 

kondusif. 

dan kegiatan didalam 

dan di luar proses 

pembelajaran, yang 

dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar 

kelas, untuk 

menciptakan suasana 

akademik yang 

kondusif. 

5. Dekan dan koordinator 

program studi harus 

membuat program 

yang memungkinkan 

interaksi akademik 

antara dosen dengan 

mahasiswa, antar 

mahasiswa, serta antar 

dosen dalam setiap 

tahun akademik. 

Tersedianyaprogram 

yangmemungkinkanin

teraksi 

akademikantara 

dosen-mahasiswa, 

antarmahasiswa, 

sertaantar dosen. 

 Panduan akademik 

fakultas 

6. Rektor melalui dekan 

dan koordinator   

program studi harus 

membuat program 

pengembangan 

perilaku 

kecendekiawanan 

dalam setiap tahun 

akademik. 

Tersedianyaprogramp

engembanganperilaku

kecendekiawanan. 

 Dokumen program 

pengembangan 

perilaku 

kecendikiawanan. 
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34. Formulir Standar Resiko 

Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

A. OrganisasiStan

darResiko 

   

1. Rektor 

UNSAM harus 

mempunyaiOrg

anisasi UPT 

K3L(Keselamata

n,KesehatanKerj

adan 

Lingkungan) 

untukmengelola

kondisiK3L 

diUNSAM 

secaraterintegra

sidankonsisten. 

a. AdaSKrektoru

ntukUPTK3Ls

esuaidengan 

PP No. 50 

Tahun 2012 

danPer.Menak

er No.04/1995 

(Tentangkelem

bagaanK3/PJ

K3) 

b. Ada Struktur 

organisasi 

personil 

dantupoksimas

ing-

masingdalamu

nitK3L 

 1. Dokumen SK 

rektor untuk 

UPT K3L 

2. Dokumen 

struktur 

organisasi unit 

K3L 

3. Dokumen tugas, 

fungsi dan 

wewenang 

personil K3L 

2. Organisasi 

UPT K3L 

UNSAM 

harusmemiliki 

minimum 3 

(tiga)subunit 

manajemen(pe

ngelolaan)yang

terdiridari:Man

ajemen 

Keselamatan 

danKesehatan

Kerja;Manajem

en. 

Lingkungan;M

anajemenKead

aanDarurat. 

a. AdaStrukturor

ganisasiUPTK

3Ldengan3sub

unitmanajeme

ndibawahUPT

K3L 

b. Adatupoksipen

gelolaUPTK3

LUNSAM 

c. Ada SDM 

yang 

bertanggung-

jawab 

padasetiapsub

unitpengelola

K3L 

 1. Dokumen 

struktur 

organisasi UPT 

K3L lengkap 

dengan 3 subunit 

manajemen di 

bawah UPT 

K3L. 

2. Dokumen 

tupoksi 

pengelola UPT 

K3L UNSAM 

3. Dokumen SK 

penanggung 

jawab setiap 

subunit 

pengelola K3L 

3. Rektor harus 

memiliki 

MoUdengan 

Kemnaker 

a. AdaMoUdeng

anKemnakerte

ntangK3LdiU

NSAM. 

 1. Dokumen MoU 

dengan 

Kemnaker 

tentang K3L di 
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Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

dalamrangka 

implementasi 

dansertifikasike

giatanK3LdiUN

SAM. 

b. Adabuktimonit

oringdanevalu

asi 

pelaksanaanM

oUdanditindak

lanjutisecarape

riodikdandike

mbangkan. 

UNSAM. 

2. Dokumen 

laporan 

monitoring dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

MoU 

3. Dokumen tindak 

lanjut hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

pelaksanaan 

MoU 

4.  

4. Setiap Fakultas 

UNSAM 

harusmembentu

kunit K3L 

Fakultas 

yangberkoordin

asidenganUPT

K3LUNSAM. 

a. AdaunitK3Ldi

setiapfakultasd

anpascasarjana

. 

b. Ada personil 

sebagai 

penanggung 

jawabdanTim

K3Ldifakutasd

anpascasarjana

. 

 1. Dokumen SK 

tentang unit K3L 

di setiap fakultas 

2. Dokumen SK 

penanggung 

jawab K3L di 

setiap fakultas 

3. Dokumen 

SK/surat tugas 

anggota Tim K3L 

di fakultas 

B. LingkupKerja

StandarResiko 

   

5. UPT K3L 

UNSAM 

harusmendefinis

ikan lingkup 

kerjaK3L yang 

relevan di 

lingkunganUNS

AM,mengacupa

dalingkunganke

rja yang sesuai 

dengankebutuha

n dan aturan 

yangberlaku,sel

ambat 

Ada dokumen 

mengenai lingkup 

kerjaK3L di 

UNSAM dan di 

tingkat fakultas 

danpascasarjana. 

 1. Dokumen 

mengenai lingkup 

kerja K3L di 

UNSAM 

2. Dokumen 

mengenai lingkup 

kerja K3L di 

tingkat fakultas 
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Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

lambatnya satu 

bulan setelah 

skpenetapanUP

TK3LUNSAM. 

6. UPTK3LUNSA

Mharusmempu

nyaiprogram 

dan 

prosedurKesela

matan dan 

KesehatanKerja 

antara 

lainmenyelengg

arakan 

promosi,pelatih

an, inspeksi 

danpengelolaan 

insiden K3L 

dilingkunganU

NSAM 

a. Adadokumenm

engenaiprogra

mdanprosedur

K3L 

b. AdaSOPKesela

matandanKese

hatanKerja 

c. Ada personil 

yang 

bertanggung 

jawabterhadap

pelaksanaanK3

Ldilingkungan

universitasdan 

fakultas 

d. A

dabukti/doku

menkegiatanpr

omosi, 

pelatihan,inspe

ksidanpengelol

aaninsidenK3L

dilingkunganU

NSAM. 

 1. Dokumen 

program kerja 

K3L 

2. Dokumen SK 

personil K3L 

3. Dokumen SOP 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

4. Dokumen Arsip 

kegiatan promosi, 

pelatihan, 

inspeksi dan 

pengelolaan 

insiden K3L 

C. Program Pengelolaan Standar Resiko di UNSAM 

7. Subunit 

ManajemenKes

elamatan dan 

Kesehatan 

Kerja harus 

mengimplement

asikan program-

program sebagai 

berikut: (i) 

a. Ada dokumen 

program Sub-

Sub Unit K3L 

sesuai dengan 

ruang lingkup 

masing- 

masing 

b. Ada personil 

yang 

 1. Dokumen 

program sub-sub 

unit K3L 

2. Dokumen berisi 

tugas, fungsi dan 

wewenang 

personil yang 

bertanggung 

jawab terhadap 
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Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

program K3L di 

Kantor untuk 

staf UNSAM; 

(ii) program 

Road safety 

untuk Staf dan 

mahasiswa; (iii) 

program 

building safety 

di tiap 

bangunan 

UNSAM dan 

mengevaluasiny

a setiap tahun. 

bertanggung 

jawab terhadap 

penyusunan, 

pengimplemen

tasian, dan 

evaluasi 

program K3L 

untuk staf, 

road safety, 

dan building 

safety di 

lingkungan 

universitas, 

fakultas dan 

pascasarjana 

c. Ada bukti/ 

dokumen 

pelaksanaan 

masing masing 

progam 

d. Ada instrumen 

monitoring 

dan evaluasi 

program. 

e. Ada bukti 

monitoring 

dan evaluasi 

masing masing 

program 

f. Ada bukti 

tindak lanjut 

dari hasil 

evaluasi. 

penyusunan, 

pengimplementas

ian, dan evaluasi 

program K3L 

untuk staf, road 

safety, dan 

building safety di 

lingkungan 

universitas. 

3. Dokumen berisi 

tugas, fungsi dan 

wewenang 

personil yang 

bertanggung 

jawab terhadap 

penyusunan, 

pengimplementas

ian, dan evaluasi 

program K3L 

untuk staf, road 

safety, dan 

building safety di 

lingkungan 

fakultas. 

4. Dokumen 

laporan 

monitoring 

pelaksanaan 

program K3L. 

5. Dokumen 

laporan 

monitoring dan 

evaluasi program 

K3L. 

6. Dokumen 

laporan tindak 

lanjut atas hasil 

evaluasi. 

8. Subunit 

Manajemen 

Lingkungan 

a. Ada dokumen 

program Sub-

Sub Unit K3L 

 1. Dokumen  

program K3L 

pada kantin 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    180 

Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

harus menyusun 

dan 

mengimplement

asikan program-

program sebagai 

berikut: (i) 

program K3L 

pada kantin dan 

vendor-vendor 

makanan di 

lingkungan 

UNSAM; (ii) 

program K3L 

laboratorium; 

(iii) program 

K3L untuk 

lingkungan 

kampus 

UNSAM 

meliputi taman, 

pohon dan 

sampah dan 

mengevaluasiny

a setiap tahun. 

sesuai dengan 

ruang lingkup 

vendor 

makanan, 

laboratorium, 

dan 

lingkungan 

kam-pus 

UNSAM yang 

meliputi 

taman, pohon 

dan sampah. 

b. Ada personil 

yang 

bertanggung 

jawab terhadap 

penyusunan, 

pengimplemen

tasian, dan 

evaluasi 

program K3L 

untuk vendor 

makanan, 

laboratorium, 

dan 

lingkungan 

kampus 

UNSAM yang 

meliputi 

taman, pohon 

dan sampah di 

lingkungan 

universitas dan 

fakultas 

c. Ada bukti/ 

dokumen 

pelaksanaan 

masing masing 

progam 

d. Ada instrumen 

monitoring 

danvendor-

vendor makanan 

di lingkungan 

UNSAM. 

2. Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

program K3L 

pada kantin 

3. Dokumen 

Instrumen 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 

program K3L 

pada kantin. 

4. Dokumen 

laporan 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 

program K3L 

pada kantin. 

5. Dokumen  

program K3L 

pada 

laboratorium di 

lingkungan 

UNSAM 

6. Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

program K3L 

pada 

laboratorium 

7. Dokumen 

Instrumen 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 

program K3L 
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Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

dan evaluasi 

program 

e. Ada bukti 

monitoring 

dan evaluasi 

masing masing 

program 

f. Ada tindak 

lanjut dari hal 

evaluasi 

program 

pada 

laboratorium 

8. Dokumen 

laporan 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 

programK3L 

pada 

laboratorium 

9. Dokumen 

program K3L 

lingkungan 

kampus UNSAM 

meliputi taman, 

pohon dan 

sampah. 

10. Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

program K3L 

meliputi taman, 

pohon dan 

sampah. 

11. Dokumen 

Instrumen 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 

program K3L 

meliputi taman, 

pohon dan 

sampah. 

12. Dokumen 

laporan 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 

program meliputi 

taman, pohon 

dan sampah. 
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Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

9. Subunit 

Manajemen 

Keadaan 

Darurat harus 

menyusun dan 

mengimplement

asikan program-

program sebagai 

berikut: (i) 

program fire 

emergency; (ii) 

program 

medical 

emergency ; (iii) 

program 

laboratory 

emergency ; (iv) 

mitigasi 

bencana, yang 

pelaksanaannya 

dievaluasi setiap 

tahun. 

a. Ada dokumen 

K3L tentang. 

fire 

emergency, 

medical 

emergency, 

laboratory 

emergency, 

dan mitigasi 

bencana di 

lingkungan 

universitas, 

fakultas dan 

pascasarjana. 

b. Ada personil 

yang 

bertanggung 

jawab terhadap 

penyusunan, 

pengimplemen

tasian, dan 

evaluasi 

program K3L 

untuk fire 

emergency, 

medical 

emergency, 

dan laboratory 

emergency di 

lingkungan 

universitas, 

fakultas dan 

pascasarjana. 

c. Adabukti/dok

umenpelaksan

aanmasingmas

ingprogam. 

d. Adainstrumen

monitoringdan

evaluasiprogra

m. 

Formulir 

Surat tugas 

personil 

penyusunan, 

pengimplementasi

an, dan evaluasi 

program K3L 

untuk fire 

emergency, 

medical 

emergency, dan 

laboratory 

emergency di 

universitas dan 

fakultas 

1. Dokumen K3L 

tentang. fire 

emergency, 

medical 

emergency, dan 

laboratory 

emergency di 

lingkungan 

universitas dan 

fakultas. 

2. Dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

program K3L 

untuk fire 

emergency, 

medical 

emergency, dan 

laboratory 

emergency di 

universitas dan 

fakultas. 

3. Dokumen 

instrumen 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 

program K3L 

untuk fire 

emergency, 

medical 

emergency, dan 

laboratory 

emergency di 

universitas dan 

fakultas. 

4. Dokumen 

laporan 

monitoring 

evaluasi 

pelaksanaan 
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Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

e. Adabuktimonit

oringdanevalu

asimasingmasi

ngprogram 

f. Adatindaklanj

utdarihasileval

uasiprogram. 

program K3L 

untuk fire 

emergency, 

medical 

emergency, dan 

laboratory 

emergency di 

universitas dan 

fakultas. 

D. Evaluasi dan 

Penyempurnaa

n Program 

   

10. UNSAM harus 

menjamin 

keberlangsunga

n perbaikan 

lingkungan 

kerja di 

universitas 

dengan review 

program 

Standar Resiko 

secara berkala. 

a. Ada program 

evaluasi 

berkala semua 

program 

Standar Resiko 

secara interna 

b. Ada program 

evaluasi 

berkala semua 

program 

Standar Resiko 

oleh pihak 

eksternal 

 1. Dokumen 

laporan audit 

internal berkala 

semua program 

K3L di UNSAM 

dan fakultas. 

2. Dokumen 

laporan audit 

eksternal berkala 

semua program 

K3L di UNSAM 

dan fakultas. 

11. UNSAM harus 

menjamin 

keberlangsunga

n perbaikan 

lingkungan 

kerja di 

universitas 

dengan 

Corrective 

Actions atas 

semua insiden 

yang berkaitan 

dengan Standar 

Resiko di 

lingkungan 

UNSAM 

a. Ada dokumen 

laporan semua 

insiden 

b. Ada evaluasi 

penyebab 

insiden dan 

usulan 

tindakan 

koreksi/ 

pencegahan 

agar tidak 

terulang. 

c. Ada tindak 

lanjut usulan 

tindakan 

koreksi. 

 1. Dokumen 

laporan semua  

insiden dalam 

tiga tahun 

terakhir. 

2. Dokumen 

laporan evaluasi 

penyebab insiden 

dan usulan 

tindakan koreksi/ 

pencegahan agar 

tidak terulang. 
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Resiko 
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12. UNSAM harus 

menjamin 

keberlangsunga

n perbaikan 

lingkungan 

kerja di 

universitas 

dengan 

Continual 

Improvement di 

segala aspek 

Standar Resiko 

di semua aras 

universitas. 

Ada tindak 

lanjut hasil 

evaluasi program 

Standar Resiko 

UNSAM berupa 

program 

upgrading 

(pelatihan dan 

peninjauan dan 

evaluasi) terkait 

aspek-aspek 

Standar Resiko di 

semua aras 

UNSAM. 

 1. Dokumen 

laporan tindak 

lanjut usulan 

tindakan koreksi 

seperti program 

upgradding 

(pelatihan dan 

peninjauan dan 

evaluasi) terkait 

aspek-aspek K3L 

di semua aras 

UNSAM 

E. Sertifikasi    

13. UNSAM harus 

menjamin 

bahwa standar 

implementasi 

Standar Resiko 

sesuai dengan 

peraturan RI. 

Ada 

Standar Standar 

Resiko UNSAM 

yang sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku. 

 1. Dokumen 

Standar K3L 

UNSAM 

mengacu 

peraturan yang 

berlaku. 

14. UNSAM harus 

terlibat dalam 

upaya sertifikasi 

bertaraf 

internasional 

terkait K3L, 

seperti 

ISO9001, ISO-

14001 dan 

OHSAS18001 

untuk setiap 

unit. 

Ada unit di 

UNSAM yang 

tersertifikasi K3L 

internasional. 

 1. Dokumen 

sertifikat K3L 

internasional di 

unit K3L. 

15. UPT K3L 

UNSAM harus 

menerbitkan 

sertifikat 

keahlian K3L 

dan sertifikat 

kelayakan 

Ada 

Sertifikat yang 

dikeluarkan UPT 

K3L UNSAM 

sesuai dengan 

standar K3L 

KEMENAKER. 

1. Formulir 

Sertifikat yang 

dikeluarkan 

UPT K3L 

UNSAM sesuai 

dengan standar 

K3L 
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Pernyataan Standar 

Resiko 
Indikator Formulir Dokumen 

penyelenggaraa

n kegiatan 

sesuai K3L 

kepada lembaga 

dan orang di 

lingkungan 

UNSAM. 

KEMENAKER

. 
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35. Formulir Standar Etika 

Pernyataan Standar 

Etika 
Indikator Formulir Dokumen 

1. Rektorharus 

menetapkan dokumen 

kode etik tentang 

kaidahnormatif yang 

mengatur perilaku 

akademik dan non-

akademikdosen,mahasi

swadaninteraksidosen-

mahasiswayangdiperba

harui setiapawal 

tahunakademik. 

Tersedianya 

dokumendiseluruh 

prodi/Jurusandijilid 

rapihdandisahkan 

Senat/Pimpinan 

Fakultas/Rektor  

 Dokumen 

standar etika 

mahasiswa dan 

dosen 

2. Rektor dan Wakil 

Rektor 1 harus 

mensosialisasikankode 

etikmahasiswa dan 

dosenminimal1kali 

dalamsetiapsemester. 

Terlaksananya 

SosialisasiKodeetik 

mahasiswadan 

dosenkeseluruh 

prodi/jurusandi 

UNSAMsetiap tahun. 

Daftar 

hadir sosialisasi 

kode etik 

mahasiswa dan 

dosen 

 

3. Rektor harus 

menetapkan dokumen 

kode etik tentang 

kaidahnormatif yang 

mengatur perilaku 

tenaga kependidikan 

dalamaktifitaslayanana

kademikdannon-

akademikkepadamahas

iswa yang 

diperbaharuisetiap 

awaltahunakademik. 

Tersedianya 

dokumen etikatenaga 

kependidikan di 

seluruhprodi/Jurusan, 

dijilid rapih dan 

disahkanSenat/Pimpina

n Fakultas 

 Dokumen 

standar etika tenaga 

kependidikan 

4. Rektor dan Wakil 

Rektor 1 harus 

mensosialisasi kode etik 

tenaga kependidikan 

secara terprogram 

kepada tenaga 

kependidikan di 

lingkungan UNSAM 1 

kali dalam setiap 

semester 

TerlaksananyaSos

ialisasi Kode etik tenaga 

kependidikan ke 

seluruhprodi/jurusan 

diUNSAM setiap tahun 

Daftar 

hadir sosialisasi 

kode etik 

tenaga 

kependidikan 
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Pernyataan Standar 

Etika 
Indikator Formulir Dokumen 

5. Rektor 

harusmenetapkan 

dokumen kode etik 

tentang 

kaidahnormatifyanghar

usdipatuhiolehdosen,m

ahasiswadantenagakepe

ndidikandalammenghas

ilkandanmempublikasik

an karya ilmiah dan 

kegiatan pengabdian 

kepadamasyarakatyang 

diperbaharui 

setiapawaltahun 

akademik. 

Tersedianyadoku

men kode etiktentang 

kaidahnormatif yang 

harusdipatuhi oleh 

dosen,mahasiswa 

dantenaga 

kependidikandalam 

menghasilkandanmempu

blikasikankarya ilmiah 

danpengabdian 

kepadamasyarakat 

diseluruhprodi/Jurusan, 

dijilidrapih dan 

disahkanSenat/Pimpina

nFakultas 

 Dokumen 

standar etika 

publikasi ilmiah dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

6. Rektor dan Wakil 

Rektor 1 harus 

mensosialisasikan kode 

etikpublikasiilmiahdan

pengabdiankepadamasy

arakatsecaraterprogram

minimal1kalidalamseti

apsemesterkepadaselur

uhdosen, mahasiswa 

dantenaga 

kependidikan. 

TerlaksananyaSos

ialisasi Kode 

etikpublikasi ilmiah 

danpengabdian 

kepadamasyarakat 

keseluruhprodi/jurusan 

diUNSAMsetiap tahun. 

Daftar 

hadir sosialisasi 

kode etik 

publikasi 

ilmiah dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 
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36. Formulir Standar Layanan Perpustakaan 

Pernyataan Standar 

Layanan 

Perpustakaan 

Indikator Formulir Dokumen 

1. Wakil Rektor 

2 UNSAM 

harus 

memilikisiste

m 

pengelolaan 

layanan 

perpusatakaa

n berupa 

kebijakan, 

peraturan, 

dan 

pedoman/pan

duan untuk 

aspek: (i) 

pengembanga

n dan 

pencatatan; 

(ii) penetapan 

penggunaan; 

(iii) 

keamanan 

dan 

keselamatan 

penggunaan; 

(iv)pemelihar

aan/ 

perbaikan/ 

kebersihan; 

dandiimpleme

ntasikan. 

Ada dokumen 

pengelolaan 

layanan 

perpustakaan 

yang berisi 

kebijakan, 

peraturan, dan 

pedoman/pandu

an untuk 4 

(empat) aspek. 

 Dokumen 

pengelolaan 

layanan 

perpustakaan 

2. Rektor 

UNSAM 

harus 

memiliki 

bukti tentang 

kepemilikand

an 

penggunaan 

Ada dokumen 

yang sah di 

setiap 

lokasikampusunt

ukkepemilikanda

npenggunaanlah

an: 

 Dokumen bukti 

kepemilikandan 

penggunaan 

lahanuntukperpusta

kaanuniversitas 
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Pernyataan Standar 

Layanan 

Perpustakaan 

Indikator Formulir Dokumen 

lahanuntukpe

rpustakaanuni

versitas 

dandapatdiper

lihatkan 

setiapsaatdipe

rlukan. 

3. RektordanKe

palaPerpustak

aanharusmem

berikankesem

patanuntukpe

ngembangank

eilmuwanbida

ngperpustaka

ankepadapust

akawandante

nagateknisbai

kmelaluipendi

dikan 

formalmaupu

n nonformal. 

a. Tersedianyap

ustakawanyan

g 

tersertifikasiN

asional. 

b. Terselenggara

-nya 

pembinaanSD

Mperpustakaa

n 

Formulir daftar 

pustakawan yang 

tersertifikasi 

nasional 

1. Sertifikat 

pustakawan 

tersertifikasi 

2. Dokumen 

pembinaan 

SDM 

perpustakaan 

4. Rektorharusm

enetapkankua

lifikasikepalap

erpustakaande

ngankriteriam

erupakantena

gaperpustakaa

nperguruantin

ggidenganpen

didikanminim

alstratadua(m

agister)dibida

ngilmuperpust

akaandaninfo

rmasiataustrat

adua(magister

)bidanglainya

ngsudahmem

1. Tersedianyap

ustakawanyan

gmemenuhiko

mpetensiSKK

NI. 

2. Tersedianyate

nagateknisIT, 

listrik,mekani

k. 

3. Tersedianyate

nagaadministr

asiumum,kese

kretariatan, 

keuangan,asse

t. 

 1. Dokumen 

pustakawanyang

memenuhikomp

etensiSKKNI. 

2. Dokumen 

tenagateknisIT, 

listrik,mekanik. 

3. Dokumen 

tenagaadministr

asiumum,kesekr

etariatan, 

keuangan,asset. 
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Pernyataan Standar 

Layanan 

Perpustakaan 

Indikator Formulir Dokumen 

perolehsertifik

atpendidikand

ibidangilmupe

rpustakaanda

ninformasidar

ilembaga 

pendidikan 

yangterakredit

asi. 

Tenagaperpus

takaanpergur

uantinggiadal

ahpustakawan

yangmemilikij

enjangminima

l strata satu di 

bidang ilmu 

perpustakaan 

dan 

informasi,terli

bat aktif 

dalam 

organisasi 

profesi 

dibuktikan 

dengan 

kartuanggota 

atau sertifikat. 

Tenagateknis

perpustakaan

yangmemilikij

enjangpendidi

kanminimaldi

ploma dua 

serta 

memperoleh 

pelatihan 

kepustakawan 

darilembaga 

pendidikan 
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Pernyataan Standar 

Layanan 

Perpustakaan 

Indikator Formulir Dokumen 

danpelatihany

ang 

terakreditasi. 

5. RektorUNSA

Mharusmemil

iki rencana 

pengembanga

nprasaranaseti

aptahun. 

Adabuktidoku

menrencanape

ngembanganpr

asaranasangatb

aikdan 

didukung 

olehdanayang

memadai. 

Formulir 

rencanapenge

mbanganprasar

ana 

Renstra 

perpustakaan 

unsam 

6. Perpustakaan 

UNSAM 

setiaptahun 

harus 

memilikiKecu

kupan 

koleksiperpust

akaan,aksesibi

litas 

termasukketers

ediaandankem

udahanaksese-

library. 

Adabuktikoleks

idenganjumlah

sangatmemada

i untuk setiap 

bahan Pustaka 

berikut: (i) 

buku teks; (ii) 

jurnalinternasi

onal; (iii) jurnal 

nasionalterakre

ditasi;(iv) 

prosiding 

Formulir daftar 

buku teks, 

jurnalinternasi

onal, jurnal 

nasionalterakre

ditasi dan 

prosiding 

 

7. Perpustakaan 

UNSAM 

harusmudah 

diakses 

penggunasetia

p hari kerja 

untukpemanf

aatan 

bahanpustaka

, mencakup: 

(i)waktu 

layanan; (ii) 

mutulayanan 

(kemudahan

mencari 

Adabukti

bahwa 

perpustakaandik

eloladengan: (i) 

jadwal waktu 

layanan; (ii) 

mutulayanan 

(kemudahan 

mencari 

bahanpustaka, 

keleluasaan 

meminjam, 

bantuanmencari

kan bahan 

pustaka 

Formulir 

SOP jadwal 

waktu layanan, 

mutulayanan, 

ketersediaan 

layanan e-library. 

POB 

Perpustakaan 



 Standar Mutu Universitas Samudra 

LPPM dan PM UNIVERSITAS SAMUDRA    192 

Pernyataan Standar 

Layanan 

Perpustakaan 

Indikator Formulir Dokumen 

bahan 

pustaka,kelelu

asaan 

meminjam,ba

ntuanmencarik

anbahanpusta

ka dari 

perpustakaanl

ain); (iii) 

ketersediaanla

yanan e-

library; 

yangmemenu

hi 

kebutuhanpen

ggunadengan

baikdan 

dikunjungi 

oleh > 

30%mahasisw

adandosen 

dariperpustakaa

n lain) (iii) 

ketersediaan 

layanan e-library; 

8. Pimpinan 

UNSAM 

setiapsemester 

harusmenyedi

akanfasillitas 

layanan 

perpustakaan 

yang 

mudahdiakses 

untuk 

mendukungpe

ngguna atau 

pengunjung 

antara 

lainmahasisw

a, dosen, 

pakar, 

narasumber, 

dan lainnya 

a. Tersedianyad

okumen 

tertulistentang

perencanaanp

engembangan

fasilitas 

perpustakaan. 

b. Tercukupinya 

ruangbaca. 

c. Tercukupinya

ruang 

penunjang(dis

kusi, 

seminar,pelati

han,audiovisu

al). 

d. Tersedianya 

jaringankomu

nikasi/interne

Formulir 

kecukupan 

ruangbaca, ruang 

penunjang dan 

jaringaninternet. 

1. Dokumen 

perencanaanpe

ngembanganfas

ilitas 

perpustakaan. 

2. Renstra 

perpustakaan 

unsam 
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Pernyataan Standar 

Layanan 

Perpustakaan 

Indikator Formulir Dokumen 

dalam 

mencari 

informasi, 

referensi, 

pedoman, dan 

sebagainya. 

t. 
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37. Formulir Standar Layanan Informasi 

Pernyataan Standar 

Layanan Informasi 
Indikator Formulir 

A. InformasiUmum  

1. Rektor UNSAM 

harusmenetapkan 

kebijakanuntuk 

perencanaan,pelak

sanaan, 

monitoring,evalua

si dan tindak 

lanjuttentang 

sistem 

informasiyang 

digunakan 

padatingkat 

universitas,fakultas

, prodiyangdapat 

diakses oleh 

sivitasakademika 

UNSAM,stakeholde

r, dan mitrasecara 

WAN, 

mudah,cepat 

dirawat, 

dandimutahirkans

etiapbulanatau 

setiap ada 

kegiatanbaru. 

2. Ada pusat sistem informasi 

denganpenanggungjawabpadat

ingkatuniversitasdanfakultas. 

3. Adadokumenkebijakantentang

perencanaansistem IT 

terintegrasi di universitas 

yangdidukung oleh pimpinan 

dan semua sivitasakademika 

UNSAM 

4. Adadokumenkebijakantentang

pelaksaaansistem IT 

terintegrasi di universitas 

yangdidukung oleh pimpinan 

dan semua sivitasakademika 

UNSAM. 

5. Ada dokumen kebijakan 

tentang monev 

sistemITterintegrasidiuniversit

asyangdidukungolehpimpinan

dansemuasivitasakademika 

UNSAM. 

6. Adadokumenkebijakantentang

tindaklanjut,pengembangan 

dan pemeliharaan sistem 

ITyangterintegrasidiuniversitas

sertadidukungolehpimpinanda

nsemuasivitasakademikaUNS

AM. 

1. Formulir daftar hadir 

kegiatan sosialisasi 

program kerja UPT 

TIK. 

2. Formulir daftar hadir 

rapat hasil monev 

3. Pimpinan 

universitas 

dankepala UPT 

TIK 

harusmenyediakan 

jaringaninternetde

ngankapasitasmem

adai 

untukmemfasilitasi 

setiapkegiatan 

penunjangtridhar

Ada jaringan Internet UNSAM 

yang memiliki 

kinerjasebagaiberikut:(i)kapasitas 

internetmemadaiyang dapat 

diakses secara cepat, dan 

mudaholeh seluruh sivitas 

akademika; (ii) 

memilikijangkauanyangluasdisel

uruhkampusUNSAM;(iii) ‘stabil’ 

di seluruh kampus UNSAM; (iv) 

Adaakununtuksetiapsivitasakade
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Pernyataan Standar 

Layanan Informasi 
Indikator Formulir 

masemuasivitasak

ademika di 

UNSAM 

padalevel 

universitas, 

fakultas,prodi,lem

baga, 

UPT,dosen,pegaw

ai,danmahasiswa 

mikaUNSAMyangdapat 

mengakases semua fasilitas 

layananinternetUNSAM 

1. PimpinanUNSAM

dankepalaUPT 

TIK harus 

memilikiinformasi 

tentangstruktur 

organisasi, dantata 

kelola yang 

dapatdiakses 

secara 

WAN,mudah, 

cepat, dirawat,dan 

dimutakhirkan 

setiapbulan 

Ada website UNSAM yang 

memiliki kinerja 

sebagaiberikut:(i)tersediadalambe

ntukbilingualyangdapat diakses 

dengan mudah; (ii) 

mudahditelusuridirektorimaupuns

ubdirektorinya;(iii)memilikidisain

yangmenarikdanmengandungnila

i edukasi 

 

1. PimpinanUNSAM

dankepalaUPT 

dan kepala UPT 

TIKharus 

memiliki 

informasitentang 

aktivitas 

pelaksanaan 

tridharmapergurua

ntinggiyang 

dilakukan oleh 

sivitas akademika 

yang dapat diakses 

secara WAN 

dengan cepat 

dandimutakhirkan 

setiap bulan 

Ada website UNSAM yang 

memiliki kinerja sebagaiberikut: 

(i) berisi informasi tentang 

aktivitaspelaksanaan tridharma 

(lembaga, biro, 

UPT,fakultas,prodi)yangdimutak

hirkan;(ii)mudahditelusuridirekto

rimaupunsubdirektorinya;(iii)me

milikidesainyangmenarikdan 

mengandung nilai edukasi. 
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Pernyataan Standar 

Layanan Informasi 
Indikator Formulir 

1. Pimpinan 

universitas dan 

kepala UPT TIK 

harus memiliki 

informasi tentang 

dosen, tenaga 

kependidikan, 

tenaga honorer, 

mahasiswa, sarana 

prasarana, asset 

yang dimiliki yang 

dapat diakses 

secara WAN 

dengan cepat dan 

dimutakhirkan 

minimal setiap 

bulan. 

Ada website UNSAM yang 

memiliki kinerja sebagai berikut: 

(i) berisi tentang informasi dosen, 

tenaga kependidikan, tenaga 

honorer, yang dapat diakses 

secara WAN dengan cepat dan 

dimutakhirkan; (ii) berisi 

informasi tentang mahasiswa 

beserta aktivitasnya yang dapat 

diakses secara WAN dengan 

cepat dan dimutakhirkan; (iii) 

berisi informasi tentang sarana 

prasarana, asset yang dimiliki 

yang dapat diakses secara WAN 

dengan cepat dan dimutakhirkan; 

(iv) mudah ditelusuri direktori 

maupun sub direktorinya; (v) 

memiliki disain yang menarik dan 

mengandung nilai edukasi. 

 

1. Pimpinan 

universitas, 

fakultas, 

pascasarjana, 

program studi, 

biro, lembaga, 

UPT, dan kepala 

UPT TIK harus 

mempunyai 

Blueprint 

pengembangan, 

pengelolaan, dan 

pemanfaatan 

sistem informasi 

yang lengkap 

sebagai dasar 

untuk setiap 

penetapankebijaka

n sistem informasi. 

Ada Blueprint pengembangan, 

pengelolaan, dan pemanfaatan 

sistem informasi, yang mencakup: 

(i) prasarana dan sarana yang 

mencukupi; (ii) unit pengelola di 

tingkat institusi, fakultas, 

pascasarjana, program studi, biro, 

lembaga dan UPT; (iii) sistem 

aliran data dan otorisasi akses 

data, sistem disaster recovery. 

 

B. Informasi Proses INPUT mahasiswa, dosen, dantenaga 

kependidikan 
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Pernyataan Standar 

Layanan Informasi 
Indikator Formulir 

7. Pimpinan 

universitas dan 

kepala UPT TIK 

harus memiliki 

informasi tentang 

sistem seleksi 

penerimaan 

mahasiswa baru 

setiap tahun untuk 

jenjang diploma, 

sarjana, 

pascasarjana yang 

dapatdiakses 

secara WAN 

dengan cepat. 

a. Ada laman yang berisi 

informasi penerimaan 

mahasiswa baru jenjang 

diploma, sarjana, pasca 

sarjana yang dapat diakses 

secara mudah dan cepat. 

b. Ada web yang memiliki 

kinerja sebagai berikut: (i) 

dengan mudah ditelusuri 

direktori maupun sub 

direktorinya; (ii) memiliki 

disain yang menarik dan 

mengandung nilai edukasi 

c.  

8. Pimpinan 

universitas, kepala 

biro, dan kepala 

UPT TIK harus 

memilikiinformasi

yangakuratdiunit:

BAKHUM,UPTTI

KdanBANKterkait

tentangpendaftara

n ulangmahasiswa 

baru setiaptahun 

untuk 

jenjangdiploma, 

sarjana, 

pascasarjana yang 

dapatdiakses 

secara 

WANdengancepat 

a. Ada database akurat dan 

terpusat di UPT TIK UNSAM 

yang terkoneksi dengan 

BAKHUM, dan BANK yang 

bersifat valid, dapat diakses 

denganWAN dan cepat untuk 

jenjang diploma, sarjana,pasca 

sarjana. 

b. Ada data tentang jumlah 

mahasiswa yangmendaftar 

ulang, jalur masuk, 

mengundurkandiri yang 

bersifat valid, dapat diakses 

denganWANdancepatuntukje

njangdiploma,sarjana,pasca 

sarjana. 

c. Adadatabaseyangmengantisipa

sipengembangandataPDDIKT

I 

1. Formulir daftar 

mahasiswa yang 

mendaftar ulang, jalur 

masuk, mengundurkan 

diri yang diunduh dari 

UPT TIK. 

9. Pimpinan 

universitas dan 

kepala UPT TIK 

harus memiliki 

informasi tentang 

sistem seleksi 

setiap penerimaan 

a. Ada laman yang berisi 

informasi sistem seleksi, 

mekanisme seleksi, dan pene- 

tapan/pengangkatan tenaga 

pendidik dan kependidikan 

baru yang dapat diakses secara 

WAN dengan cepat dan 

c.  
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Pernyataan Standar 

Layanan Informasi 
Indikator Formulir 

tenaga pendidik 

dan kependidikan 

baru yangdapat 

diakses secara 

WAN dengan 

cepat. 

mudah. 

b. Ada web yang dapat dengan 

mudah ditelusuri direktori 

maupun sub direktorinya, 

memilikidisain yang menarik 

dan mengandung nilai edukasi 

C. Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa,dosen, 

dan tenaga kependidikan 

 

10. Kepala UPT TIK 

harus 

menyediakan 

layanan pengisian 

biodata mahasiswa 

baru setiap 

semester jenjang 

diploma, sarjana, 

pascasarjana, 

setiapsemester 

secara WAN 

dengan cepat. 

a. Ada laman yang menyediakan 

pengisian biodata mahasiswa 

semua jenjang 

b. Ada data base mahasiswa 

semua jenjang yang mudah 

dimutakhirkan 

c. Ada biodata mahasiswa yang 

mendukung data PDdikti. 

1. Formulir isian biodata 

mahasiswa secara 

online. 

11. Wakil rektor 1, 

direktur 

pascasarjana, 

dekan fakultas, 

koordinator 

program studi dan 

kepala UPT TIK 

harus 

menyediakan 

layanan informasi 

pengisian kartu 

rencana studi 

(KRS) mahasiswa 

jenjang diploma, 

sarjana, pasca 

sarjana, setiap 

semester secara 

WAN 

dengancepat dan 

dimutakhirkan 

setiap semester. 

Ada sistem informasi 

akademik yang memiliki kinerja 

sebagai berikut: (i) memfasilitasi 

pengisian KRS mahasiswa semua 

jenjang; dapat diakses secara 

WAN, mudah dan cepat; 

memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi. 

1. Formulir pengisian 

KRS mahasiswa secara 

online. 
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12. Pimpinan 

universitas dekan 

fakultas, direktur 

pascasarjana, 

koordinator 

program studi dan 

kepala UPT TIK 

harus 

menyediakan 

layanan informasi 

pembimbingan 

akademik oleh 

dosen pembimbing 

akademik (PA) 

kepada mahasiswa 

jenjang diploma, 

sarjana, pasca 

sarjana, setiap 

semester secara 

WAN dengan 

cepat 

dandimutakhirkan 

setiap semester. 

Adasisteminformasiakademikyan

gmemiliki kinerja sebagai berikut: 

(i) memfasilitasi pembimbingan 

akademik mahasiswa semua 

jenjang; (ii) layanan bimbingan 

akademik yang dapat diakses 

secara WAN, mudah dan cepat; 

(iii) memfasilitasi sistem 

pembimbingan online dosen dan 

mahasiswa dan dapat disimpan 

dengan baik. 

1. Formulir 

pembimbingan 

akademik mahasiswa 

secara online. 

13. Pimpinan 

universitas, dekan 

fakultas, direktur 

pascasarjana, 

koordinator 

program studi dan 

kepala UPT TIK 

harus 

menyediakan 

layanan informasi 

jadwal perkuliahan 

jenjang diploma, 

sarjana, pasca 

sarjana, setiap 

semester secara 

WAN dengan 

cepat dan 

dimutakhirkan 

Ada sistem informasi akademik 

yang memiliki kinerja sebagai 

berikut: (i) memfasilitasi layanan 

jadwal perkuliahan mahasiswa 

semua jenjang; (ii) ada layanan 

jadwal perkuliahan mahasiswa 

dapat diakses secara WAN, 

mudah dan cepat ; (iii) ada jadwal 

perkuliahan diupdate dan dapat 

disimpan dengan kemananan 

yang baik. 

1. Formulir  jadwal 

perkuliahan secara 

online. 
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setiap semester. 

14. Pimpinan 

universitas, dekan 

fakultas, direktur 

pascasarjana, 

koordinator 

program studi dan 

kepala UPT TIK 

harus 

menyediakan 

layanan informasi 

pengisian nilai 

mata kuliah oleh 

dosen setiap 

semester untuk 

jenjang diploma, 

sarjana, pasca 

sarjana, secara 

WAN dengan 

cepat. 

Dandimutakhirkan 

setiap semester. 

Ada sistem informasi akademik 

yang memiliki kinerja sebagai 

berikut: (i) memfasilitasi layanan 

pengisian nilai mata kuliah 

mahasiswa semua jenjang; (ii) 

ada layanan pengisian nilai 

mahasiswa dapat diakses secara 

WAN, mudah dan cepat; (iii) ada 

layanan pengisian nilai diupdate 

dan dapat disimpan dengan 

kemananan yang baik. 

1. Formulir  jadwal 

pengisian nilai mata 

kuliah secara online. 

15. Pimpinan 

universitas, dekan 

fakultas, direktur 

pascasarjana, 

koordinator 

program studi dan 

kepalaUPT TIK 

harus 

menyediakan 

layanan penilaian 

kinerja 

dosendalamproses

perkuliahanoleh 

mahasiswa 

jenjangdiploma, 

sarjana, 

pascasarjana,setiap

semestersecaraWA

Ndengancepat. 

Ada sistem informasi akademik 

yang memiliki kinerja sebagai 

berikut: (i) memfasilitasi layanan 

penilaian kinerja dosen dalam 

proses perkuliahan oleh 

mahasiswa semua jenjang; (ii) 

ada layanan penilaian kinerja 

dosen dalam proses perkuliahan 

oleh mahasiswa mahasiswa 

dapatdiaksessecaraWAN,mudahd

ancepat; 

(iii)adalayananpenilaiankinerjado

sendalamproses perkuliahan oleh 

mahasiswadimutakhirkan dan 

dapat disimpan 

dengankeamananyang baik. 

1. Formulir pengisian 

penilaian kinerja dosen 

dalam proses 

perkuliahan oleh 

mahasiswa secara 

online. 
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16. Pimpinan 

universitas,dekan 

fakultas, 

direkturpascasarja

na, 

koordinatorprogra

m studi dan 

kepalaUPT TIK 

harusmenyediakan 

layananinformasi 

hasil 

studimahasiswa 

(KHS) 

jenjangdiploma, 

sarjana,pascasarja

na, setiapsemester 

secara 

WANdengan cepat 

dan dimutakhirkan 

setiapsemester. 

Ada sistem informasi akademik 

yang memilikikinerja sebagai 

berikut: (i) 

memfasilitasipengisianKHSmaha

siswasemuajenjang; (ii)ada 

layanan KHS mahasiswa dapat 

diaksessecara WAN, mudah dan 

cepat; (iii) memilikitingkat 

keamanan yang tinggi 

dandimutakhirkansetiapsemester 

1. Formulir pengisian 

KHS kuliah secara 

online.. 

17. Pimpinan 

universitas,dekan 

fakultas, 

direkturpascasarja

na, 

koordinatorprogra

m studi dan 

kepalaUPT TIK 

harusmenyediakan 

layanansisteminfor

masiinformasi 

kurikulum(SIKU

M) yang 

dapatdiakses 

secara 

WAN,cepat,muda

h,dirawat 

dandimutakhirkan

setiapsemester. 

Ada sistem informasi akademik 

yang memilikikinerja sebagai 

berikut: (i) berisi 

tentangkurikulum prodi semua 

jenjang; (ii) 

dapatdiaksessecaraWAN,cepat,m

udah,dirawatdan dimutakhirkan 

sesuai kebutuhantergantung 

karakteristik program studi; 

(iii)memiliki tingkat keamanan 

yang tinggi dandiupdatesetiap 

semester. 

1. Formulir pengisian 

kurikulum prodi 

online. 

18. Pimpinan 

universitas,dekan 

a. Ada sistem informasi dosen 

(SIDOS) yangmemiliki kinerja 

1. Formulir pengisian 

database dosen online. 
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fakultas, 

direkturpascasarja

na, dan 

kepalaUPT TIK 

harusmenyediakan 

layanansistem 

informasi 

dosen(SIDOS) 

yang dapatdiakses 

secara 

WAN,cepat, 

mudah 

dandimutakhirkan 

setiapsemester. 

sebagai berikut: (i)memfasilitasi 

database dosen UN; (ii) 

dapatdiakses secara WAN, 

mudah dan cepat; (iii)memiliki 

tingkat keamanan yang tinggi 

dandimutakhirkan setiap 

semester; (iv)dikembangkan 

secara kontinyu 

mengikutiperkembangan 

peraturan yang berkembangsecara 

dinamis (contoh adanya KKD, 

BKD,kenaikan pangkat online); 

(v) 

terintegrasidengansistemPDdiktid

ansistem 

onlinelainnyadiKemenristek dikti  

b. UPT TIK menyediakan layanan 

email 

dosendenganalamatinstitusi(unsa

m.ac.id)untuksemua dosen. 

c. Ada kebijakan yang mewajibkan 

semua 

dosenUNSAMmengaktifkan,men

gisi,memeliharaSIDOS 

19. Pimpinan 

universitas 

danKepala UPT 

TIK 

harusmenyediakan 

layanansisteminfor

masipegawai(SIPE

G) yang 

dapatdiakses 

secara 

WAN,cepat, 

mudah 

dandimutakhirkan 

setiapsemester. 

a. Ada sistem informasi pegawai 

(SIPEG) yangmemiliki kinerja 

sebagai berikut: 

(i)memfasilitasidatabasepegaw

aiUNSAM;(ii)dapatdiakses 

secara WAN, mudah dan 

cepat ; (iii)memiliki tingkat 

keamanan yang tinggi 

dandimutakhirkan setiap 

semester; (iv)dikembangkan 

secara kontinyu 

mengikutiperkembangan 

peraturan yang 

berkembangsecara dinamis 

(contoh adanya KKP, 

kenaikanpangkatonline);(v)teri

ntegrasidengansistemPDDikti 

1. Formulir pengisian 

database pegawai 

online. 
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dan sistem online lainnya 

diKemenristekdikti 

b. UPT TIK menyediakan 

layanan email 

pegawaidenganalamatinstitusi(

unj.ac.id)untuksemuapegawai. 

c. Ada kebijakan mengharuskan 

semua 

pegawaiUNSAMmengaktifkan

,mengisi,memeliharaSIPEG. 

20. Pimpinan 

universitas 

danKepala UPT 

TIK 

harusmenyediakan 

layanansistem 

informasimahasis

wa(SIMASyangda

pat diakses 

secaraWAN, 

cepat, mudah 

dandimutakhirkan 

setiapsemester 

a. Adasisteminformasimahasiswa

(SIMAS)yangmemiliki kinerja 

sebagai berikut: 

(i)memfasilitasi database 

mahasiswa UNSAM; (ii)dapat 

diakses secara WAN, mudah 

dan cepat;memiliki tingkat 

keamanan yang tinggi 

dandimutakhirkan setiap 

semester; (iii)dikembangkan 

secara kontinyu 

mengikutiperkembangan 

peraturan yang 

berkembangsecara dinamis 

(contoh adanya pengisian 

dataPDDIKTI); (iv) 

terintegrasi dengan 

sistemPDdikti dan sistem 

online lainnya 

diKemenristekdikti 

b. UPTTIKmenyediakanlayanan

emailmahasiswadengan 

alamat institusi (unsam.ac.id) 

untuk semuamahasiswa. 

c. Adakebijakandalammengharus

kansemuamahasiswaUNSAM

mengaktifkan,mengisi,memeli

haraSIMAS. 

1. Formulir pengisian 

SIMAS online. 

21. Pimpinan 

universitas 

danKepala UPT 

a. Ada kebijakan mengharuskan 

semua 

unitmencatatkanSIMAKBMN

1. Formulir daftar tentang 

akutansi dan barang 

milik negara 
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TIK 

harusmenyediakan 

layananSisteminfo

rmasiakutansidan 

barang milik 

negara(SIMAK-

BMN)yangdapatdi

akses secara 

WAN,cepat, 

mudah 

dandimutakhirkan 

setiapsemester. 

diunitnyamasing-masing 

b. Ada sistem informasi akutansi 

dan barang miliknegara 

(SIMAK-BMN) UNSAM 

dengan kinerjasebagai berikut: 

(i) ada database barang 

miliknegara;(ii)dapatdiaksesse

caraWAN danWANdan 

LANmudah,cepat dan 

mutakhir;(iii) 

memilikitingkatkeamananyang

tinggidandimutakhirkansetiaps

emester;(iv) dikembangkan 

secara kontinyu 

mengikutiperkembangan 

peraturan yang 

berkembangsecaradinamis;(v)t

erintegrasidengansistem 

PDdikti dan sistem online 

lainnya diKemenristekDikti. 

(SIMAKBMN) secara 

online. 

22. Pimpinan 

universitas 

danKepala UPT 

TIK 

harusmenyediakan 

layanansistem 

informasikeuangan

(SIMKEU/SIM-

akutansi) yang 

dapatdiakses 

secara LAN 

danWAN, cepat, 

mudah 

dandimutakhirkan 

setiapsemester 

a. Ada kebijakan mengharuskan 

semua unitmengaplikasikan 

SIMKEU/ SIM-akutansi 

diunitnyamasing-

masingsecaraWANdanLANse

suaidengan kebutuhan 

b. Ada sistem informasi 

SIMKEU/ SIM-

akutansiUNSAM yang 

memiliki kinerja sebagai 

berikut: (i)Ada database dan 

sistem informasi akutansidan 

keuangan yang dimiliki 

UNSAM baik secaraWAN 

dan LAN; (ii) dapat diakses 

secara WAN,mudah, cepat 

dan mutakhir; (iii) 

memilikitingkat keamanan 

yang tinggi dan diupdatesetiap 

semester; (iv) dikembangkan 

secarakontinyu mengikuti 

1. Formulir basis data 

tentang akutansi dan 

keuangan secara online 

(LAN dan WAN). 
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perkembangan peraturanyang 

berkembang secaradinamis; 

(v)terintegrasidengansistemlem

bagaterkaitdansistemonlinelain

nyadiKemenristekdikti. 

23. Pimpinan 

universitas 

danKepala UPT 

TIK 

harusmenyediakan 

layananSistem 

InformasiPersedia

an 

(SIMADA)yangda

patdiaksessecaraW

AN dan LAN, 

cepat,mudahdandi

mutakhirkan 

setiapsemester. 

a. UNSAM memiliki 

kebijakandan memewajibkan 

semua unit 

mencatatkanSIMADAdiunitn

yamasing-

masingsecaraWANdanLANse

suaidengan kebutuhan. 

b. Ada SIMADA UNSAM 

dengan kinerja sebagaiberikut: 

(i) ada database dan sistem 

informasipersediaanyangdimili

kiUNSAMbaiksecaraWANda

n LAN; (ii) dapat diakses 

secara WAN, danLAN 

dengan mudah,cepat dan 

mutakhir; (iii)memiliki tingkat 

keamanan yang tinggi 

dandimutakhirkan setiap 

semester; (iv)dikembangkan 

secara kontinyu 

mengikutiperkembangan 

peraturan yang 

berkembangsecaradinamis;(v)t

erintegrasidengansistemlemba

gaterkaitdansistem online 

lainnyadiKemen-ristekdikti. 

1. Formulir  data tentang 

akutansi dan keuangan 

secara online (LAN 

dan WAN). 

24. Wakil Rektor I 

dan kepalaUPT 

TIK 

harusmenyediakan 

layanansoftware 

pembelajaran,dans

oftwareumumyang

berlisensi dengan 

jumlahyang 

memadai 

a. Adakebijakanpenggunaansoft-

wareberlisensi. 

b. Terdapat software 

pembelajaran 

berlisensidengankriteriasebagai

berikut:(i)jumlahyangmemadai 

sesuai karakteristik bidang 

ilmu 

yangdapatdiaksesolehsetiappro

diyangberkaitan;(ii)berlisensid

1. Formulir daftar 

software pembelajaran 

versi mutakhir 

berlisensi dengan 

jumlah yang memadai 

sesuai karakteristik 

bidang ilmu. 

2. Daftar mata kuliah dan 

prodi yang 

menggunakan software 
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sesuaikarakteristik 

bidang 

ilmusetiapsemester

. 

enganversimutakhiryangdapat

diaksesolehsetiapprodiyangber

kaitan; 

c. Terdapatupdate 

softwareumumuntukkeuangan

,kepegawaian,SIMAKBMN,SI

MKEU,berlisensidenganversi

mutakhiryangdapatdiaksesoleh

setiapprodi/ unitkerjayang 

berkaitan. 

pembelajaran 

berlisensi. 

25. Pimpinan 

universitas dan 

Kepala UPT TIK 

harus 

menyediakan 

perangkat 

komputer beserta 

sistem operasi 

yang berlisensi, 

yang terhubung 

dengan jaringan 

WAN di seluruh 

aras univer- sitas, 

fakultas, biro, 

lembaga, UPT dan 

prodi secara 

kontinyu 

a. Terdapat kebijakan 

penggunaan perangkat 

komputer beserta sistem 

operasi yang berlisensi. 

b. Terdapat perangkat komputer 

beserta sistem operasi yang 

berlisensi dengan kriteria 

jumlah yang memadai sesuai 

karakteristik unit yang 

terhubung dengan jaringan 

WAN di seluruh aras 

universitas, fakultas, biro, 

lembaga, UPT, prodi dan 

mahasiswa. 

Formulir daftar 

perangkat komputer 

beserta sistem operasi 

yang berlisensi dan 

terhubung dengan 

jaringan WAN di 

seluruh aras 

universitas, fakultas, 

biro, lembaga, UPT , 

prodi dan mahasiswa. 

26. Pimpinan 

universitas 

danKepala UPT 

TIK 

harusmenyediakan 

layanan e-learning 

sesuaikarakteristik

bidangilmujenjang 

diploma, 

sarjanadan 

pascasarjana 

yangdigunakan 

secara 

baikdankonsistenti

Terdapatlayanan e-

learningsesuaikarakteristikbidang 

ilmu jenjang diploma, sarjana 

danpascasarjana yang digunakan 

secara baik dankonsisten tiap 

semester, diupdate 

secarakonsistentiap semester. 

Formulir daftar mata 

kuliah dan prodi yang 

menggunakane- 

learning. 
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ap semester 

27. Pimpinan 

universitas 

danKepala UPT 

TIK 

harusmenyediakan 

layananakses 

online ke 

koleksiperpustakaa

nyaitubuku,reposito

ry karya 

ilmiahmahasiswa 

jenjangdiploma, 

sarjana danpasca-

sarjana, 

artikeljurnal 

onlinedengan 

mudahdancepatsec

arakontinyu 

Adakebijakantentang:(i)repositoryk

aryailmiah mahasiswa;(ii) 

repository karyailmiah/artikel 

dosen; (iii) database 

koleksiperpustakaanpusatdanfaku

ltas;(iv)layananjurnal bereputasi 

dan koleksinya mutakhir;terpusat 

untuk semua jenjang yang 

dapatdiakses diakses oleh sivitas 

akademika UNSAMsecaraonline 

denganmudahdancepat. 

Formulir daftar jurnal 

bereputasi dan 

mutakhir yang dapat 

diakses oleh Sivitas 

akademika UNSAM 

dengan mudah, cepat. 

28. Wakil Rektor 1 

harusbertanggung 

jawabmemutakhir

kan dataPDDIKTI 

program 

studisemua jenjang 

setiapsemester 

secara 

valid,kontinyudank

onsistensetiapseme

ster. 

a. Data PDDIKTI untuk semua 

program studi 

yangterintegrasidenganberbaga

iunitterkait. 

b. Adadatabaseyangmemfasilitasi

prosesinput, 

c. updatedanuploaddatakefeederPD

DIKTI 

d. Ada monitoring dan evaluasi 

data 

PDDiktisemuaProgramstudise

cara 

kontinyudankonsistensetiap 

semester 

e. Adatindaklanjutterhadaphasil

monevtentangpemutahiran,inp

ut, upload, dandatayangada di 

feeder PDDikti semua Program 

studi,kontinyudankonsistenseti

apsemester 

Formulir pengisian 

untuk data PDDIKTI 

secara online. 

D. InformasiterkaitOUTPUT  
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29. KepalaUPT TIK 

menyediakan 

layananlamanalu

mniyang 

termutakhirkan 

setiap semester 

UNSAMmemilikisubdirektori 

padalamanUNSAMkhususinform

asiuntukAlumniyangdapatdiakses

secaraWAN,dandiupdatetiap 

semester 

1. Formulir daftar 

alumni. 

2. Formulir verifikasi 

data alumni secara 

online 

 

 

38. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Umum 

Pernyataan 

StandarSaranadanPrasarana 

Umum 

Indikator Formulir 

1. Wakil Rektor 2 UNSAM 

harusmemiliki sistem 

pengelolaanprasaranadansa

ranaberupakebijakan, 

peraturan, 

danpedoman/panduan 

untukaspek: (i) 

pengembangandan 

pencatatan; (ii)penetapan 

penggunaan; (iii)keamanan 

dan 

keselamatanpenggunaan;(iv

)pemeliharaan/ 

perbaikan/kebersihan;dan 

diimplementasikan di 

setiap aras. 

Ada dokumen pengelolaan 

prasarana 

dansaranayangberisikebijakan,

peraturan,danpedoman/pandu

anuntuk4(empat)aspek 

 

2. Rektor UNSAM harus 

memilikibukti tentang 

kepemilikandan 

penggunaan 

lahanuntuksetiaplokasikam

pus 

dandapatdiperlihatkansetia

psaatdiperlukan. 

Ada dokumen yang sah di 

setiap 

lokasikampusuntukkepemilika

ndanpenggunaanlahan: 

 

3. RektorUNSAMharusmemil

iki rencana 

pengembanganprasaranaset

iaptahun. 

Adabuktidokumenrencanapen

gembanganprasaranasangatbai

kdan didukung 

olehdanayangmemadai. 
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4. Pimpinan UNSAM 

setiapsemester 

harusmenyediakanprasaran

adansarana 

pembelajaranterpusat yang 

mudahdiakses untuk 

mendukunginteraksi 

akademik 

antaramahasiswa, dosen, 

pakar,dan 

narasumberlainnya 

dalamsetiapkegiatanpembel

ajaran. 

Ada prasarana dan sarana 

pembelajaran(antaralainperpu

stakaan,laboratorium)yang 

terpusat dan lengkap serta 

mudahdiaksessivitas 

akademika. 

1. Formulir 

daftar 

prasarana dan 

sarana yang 

dikelola oleh 

pusat 

(universitas). 

2. Jadwal 

penggunaan 

perpustakaan, 

gedung-

gedung, 

laboratorium 
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Universitas 

Samudra harus melakukan 

sistem pengelolaan 

lingkungan kampus yang 

meliputi: kebijakan 

pengembangan, 

pengelolaan, penetapan 

penggunaan, 

pemeliharaan/perbaikan/

kebersihan, keamanan, 

dan keselamatan 

lingkungan kampus. 

 

a) Adanya dokumen yang 

lengkap mengenai 

persyaratan kualitas 

perencanaan, 

pengembangan, 

pengelolaan, penetapan 

penggunaan, 

pemeliharaan/perbaikan/ 

kebersihan, keamanan, 

dan kesemalatan 

lingkungan kampus. 

b) Adanya dokumen yang 

lengkap mengenai 

persyaratan kuantitas 

dalam ketersediaan 

pengembangan, 

pengelolaan, penetapan 

penggunaan, 

pemeliharaan/perbaikan/ 

kebersihan, keamanan, 

dan keselamatan 

lingkungan kampus. 

c) Terpenuhinya kontinuitas 

dalam melakukan 

pengembangan, 

pengelolaan, penetapan 

penggunaa, 

pemeliharaan/perbaikan/ 

kebersihan, keamanan, 

dan kesemalatan 

lingkungan kampus. 

1. Formulir Mutu 

Tenaga Kebersihan 

2. Formulir Mutu 

Satuan Petugas 

Keamanan 

3. Jadwal Piket Tenaga 

Kebersihan 

4. Jadwal Piket Tenaga 

Pengamanan  

5. Formulir Daftar 

Kehadiran 

6. Kuisioner Kepuasan 

Pengamanan Kampus 

UNSAM harus 

membuat dan menetapkan 

kebutuhan Standar 

Pengelolaan Lingkungan 

Kampus, yang meliputi: 

Standar Pengelolaan 

Keamanan Kampus, 

Standar Pengelolaan 

a) Terpenuhinya  lingkungan 

kampus yang  aman dan 

terkendali 

b) Terpenuhinya lingkungan 

kampus yang  bersih, 

nyaman, dan bebas 

sampah 

c) Tersedianya program 

1. Formulir Mutu 

Tenaga Kebersihan 

2. Formulir Mutu 

Satuan Petugas 

Keamanan 

3. Jadwal Piket Tenaga 

Kebersihan 

4. Jadwal Piket Tenaga 
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Kebersihan Kampus, 

Standar Pengelolaan 

Sampah, Standar 

Pengelolaan Taman dan 

Hutan Kampus, Standar 

Pengelolaan Air, dan 

Standar Pengelolaan 

Sanitasi. 

 

daur ulang sampah dan 

penangan sampah 

d) Terpenuhinya kebersihan 

kamar mandi dan toilet 

kampus yang ideal, bersih 

dan mudah diakses bagi 

sivitas akademik 

e) Tersedia kamar mandi 

dan toilet yang 

diperuntukkan bagi 

kemudahan  akses sivitas 

dengan kebutuhan khusus 

f) Tersedianya taman dan 

area hijau yang ditanami 

tumbuhan sebagai tempat 

rekreasi yang ideal 

dilengkapi sarana yang 

nyaman dan memadai 

g) Tersedianya area hutan 

kampus dan 

terlaksananya tahapan 

pembangunan hutan 

kampus 

h) Tersedianya program 

implementasi konservasi 

air 

i) Terlaksananya program 

efisiensi penggunaan air 

j) Tersedianya transportasi 

kampus yang 

memudahkan pergerakan 

mahasiswa dan dosen 

serta staff kependidikan di 

dalam kampus 

Pengamanan 

5. Kartu Kendali 

Peminjaman Bus 

Kampus 

6. Formulir monitoring 

perawatan toilet 

7. Formulir monitoring 

perawatan 

halaman/taman 

Rektor dan Kepala 

Biro Administrasi Umum 

dan Keuangan harus 

membuat sistem 

monitoring dan evaluasi 

untuk menjamin 

keberlanjutan mutu 

pengelolaan lingkungan 

kampus disertai tindak 

a) Terpenuhinya  kegiatan 

pemeliharaan, perbaikan, 

sarana dan prasarana 

kampus. 

b) Terlaksananya kegiatan 

kebersihan kamar mandi 

dan toilet kampus 

c) Terlaksananya 

pemeliharaan dan 

1. Kartu Kendali 

Barang 

2. Kartu monitoring 

perawatan Toilet 

3. Formulir 

monitoring 

perawatan 

halaman/taman 

4. Kartu Kendali 
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lanjut. 

 

pengawasan terhadap 

taman kampus 

d) Terlaksananya 

pemeliharaan, perbaikan, 

dan kebersihan hutan 

kampus 

e) Terlaksanya program 

pemeliharaan  fasilitas air 

di kampus 

f) Terlaksananya 

pemeliharaan dan 

pengawasan  terhadap 

transportasi Kampus 

Peminjaman Bus 

Kampus 

 

Semua unit di 

lingkungan UNSAM 

harus ikut serta secara 

aktif menjaga dan 

memelihara pengelolaan 

lingkungan kampus. 

Adanya aturan 

kebijakan tentang  

keikutsertaan secara aktif 

dalam menjaga dan 

memelihara pengelolaan 

lingkungan kampus. 

1. Jadwal Piket Tenaga 

Kebersihan 

2. Formulir Daftar 

Kehadiran Gotong 

Royong 
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40. Formulir Standar Pengelolaan Keuangan 

Pernyataan Standar Indikator Formulir 

a. Perencanaan  

1. Rektor UNSAM harus 

memiliki sistem rencana 

kerja anggaran yang baik 

setiap tahun sehingga 

mendukung kegiatan 

pelaksanaan rencana 

strategis pencapaian 

sasaran mutu UNSAM, 

fakultas, pascasarjana, 

dan program studi dalam 

rangka mewujudkan visi 

misi UNSAM. Sistem 

rencana kerja anggaran 

tahunan meliputi: 

penyusunan rencana, 

program, dan anggaran 

keuangan; (ii) 

penyusunan rencana 

pengembangan 

keuangan UNSAM; (iii) 

pelaksanaan koordinasi 

perencanaan di 

lingkungan UNSAM; 

(iv) penyusunan laporan 

pelaksanaan rencana, 

program, dan anggaran; 

dan (v) pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 

rencana, program, dan 

anggaran serta kegiatan 

akademik dan 

kemahasiswaan yang 

melibatkan seluruh aras 

dari tingkat program 

studi, fakultas, biro, 

lembaga maupun UPT. 

a) Ada dokumen kebijakan 

perencanan keuangan 

UNSAM yang disahkan 

dalam bentuk Peraturan 

rektor UNSAM yang 

dijabarkan dalam SK Rektor 

serta perangkat Juknisnya. 

b) Ada pedoman yang 

mengatur tentang: (i) 

penyusunan rencana, 

program, dan anggaran 

keuangan; (ii) penyusunan 

rencana pengembangan 

keuangan UNSAM; (iii) 

pelaksanaan koordinasi 

perencanaan di lingkungan 

UNSAM; (iv) penyusunan 

laporan pelaksanaan 

rencana, program, dan 

anggaran; dan (v) 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan rencana, 

program, dan 

c) anggaran serta kegiatan 

akademik dan 

kemahasiswaan. 

d) Ada dokumen perencanaan 

yang baik sehingga 

meminimalkan revisi/ 

perbaikan. 

e) Ada sistem informasi 

keuangan yang mudah 

diakses untuk menghindari 

kesalahan perencanaan 

keuangan tahunan 

f) Ada perangkat pendukung 

dalam struktur organisasi 

UNSAM yang berbentuk 

subbagian program dan 

anggaran; dan subbagian 

1. Formulir 

perencanaan 

keuangan 

2. Formulir tata kelola 

keuangan 

3. Formulir  

penyusunan 

laporan keuangan 

4. Formulir pencairan 

anggaran 

5. Formulir realisasi 

anggaran 

6. Formulir pelaporan 

kegiatan 

7. Formulir insentif 

publikasi artikel 

penelitian dan PkM 

dosen dan 

mahasiswa 

8. Formulir 

pengelolaan aset 

universitas 

9. Formulir hasil 

monev internal 

10. Formulir hasil 

Audit internal 
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evaluasi pelaksanaan 

program dan anggaran. 

g) Ada bukti pelaksanaan 

penyusunan perencanaan 

dalam bentuk Rencana 

Strategi Bisnis (RSB)/ 

Rencana Kerja Tahunan 

(RKT) dan Rencana Bisnis 

Anggaran (RBA)/ Rencana 

Kerja Anggaran Kementrian 

Lembaga (RKAKL). 

h) Ada bukti bahwa rencana 

bisnis Anggaran/ Rencana 

Kerja Anggaran Kementrian 

Lembaga sesuai dengan 

rencana kegiatan 

pemenuhan sasaran mutu 

dari universitas, fakultas dan 

pascasarjana dan program 

studi. 

i) Ada monitoring dan 

evaluasi atas penyusunan 

dokumen perencanaan. 

2. Rektor UNSAM harus 

menetapkan biaya 

pendidikan mahasiswa 

dengan 

mengikutsertakan 

semua pemangku 

kepentingan internal 

setiap tahun. 

Ada mekanisme yang 

terdokumentasi tentang 

penetapan biaya pendidikan 

yang dibebankan pada 

mahasiswa berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan yang 

mengikutsertakan semua 

pemangku kepentingan 

internal. 

1. Formulir perolehan 

dana bersumber 

dari mahasiswa 

 

3. Rektor UNSAM harus 

menetapkan kebijakan 

mengenai pembiayaan 

mahasiswa yang 

berpotensi secara 

akademik dan kurang 

mampu secara ekonomi, 

serta persentase 

mahasiswa yang 

mendapatkan 

keringanan atau 

Ada kebijakan mengenai 

keringanan/ pembebasan biaya 

untuk mahasiswa yang 

berpotensi secara akademik dan 

kurang mampu secara ekonomi 

yang dilaksanakan dengan 

konsisten serta dapat 

dibuktikan dengan data 

mahasiswa penerima 

keringanan biaya pendidikan 

atau dibebaskan dalam jumlah 

1. Formulir perolehan 

dana bersumber 

dari mahasiswa 

2. Formulir penerima 

keringanan biaya 

pendidikan 

3. Formulir penerima 

pembebasan biaya 

pendidikan 

4. Formulir dana 

operasional proses 
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pembebasan biaya 

pendidikan terhadap 

total mahasiswa setiap 

ada perubahan kebijakan 

tentang biaya pendidikan 

mahasiswa 

yang memadai. pembelajaran/ 

mahasiswa/ tahun 

5. Rektor UNSAM 

harus menjamin 

sumber dana 

perguruan tinggi 

setiap tahun yang 

berasal dari 

mahasiswa (UKT) 

dan dana lainnya) 

tidak lebih dari 33%. 

Ada bukti berupa dokumen 

yang memuat informasi 

tentang: (i) rincian sumber 

dana dan jumlah total dana 

perguruan tinggi; (ii) jumlah 

dana perguruan tinggi yang 

berasal dari mahasiswa (UKT 

dan dana lainnya) 

1. Formulir perolehan 

dana bersumber 

dari mahasiswa 

2. Formulir perolehan 

dana bersumber 

dari selain 

mahasiswa 

3. Formulir dana 

operasional proses 

pembelajaran/ 

mahasiswa/ tahun 

4. Rektor UNSAM 

harus 

mengalokasikan 

penggunaan dana 

untuk operasional 

(pendidikan, 

penelitian, 

pengabdian pada 

masyarakat, 

termasuk gaji dan 

upah, biaya 

operasional bahan 

pembelajaran, biaya 

operasional tidak 

langsung) setiap 

tahun, dengan 

perhitungan jumlah 

dana 

operasional/mahasis

wa/tahun (=DOM) 

lebih besar dari 18 

juta rupiah 

a) Ada data penggunaan dana 

perguruan tinggi untuk 

operasional (pendidikan, 

penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, termasuk gaji 

dan upah, biaya operasional 

bahan pembelajaran, biaya 

operasional tidak langsung) 

b) Ada perhitungan jumlah 

dana operasional/ 

mahasiswa/tahun (=DOM) 

lebih besar dari 18 juta 

rupiah 

 1. Formulir dana 

penelitian dosen 

2.  Formulir dana 

pengabdian dosen 

3. Formulir perolehan 

dana hibah penelitian 

eksternal  

4. Formulir perolehan 

dana hibah 

pengabdian eksternal  

5. Formulir insentif 

publikasi artikel 

penelitian dan PkM 

dosen dan mahasiswa 

6. Formulir dana 

operasional proses 

pembelajaran/ 

mahasiswa/ tahun 
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5. Rektor UNSAM 

harus 

mengalokasikan 

penggunaan dana 

penelitian dan dana 

pelayanan/ 

pengabdian kepada 

masyarakat untuk 

dosen tetap dengan 

jumlah yang 

memadai setiap 

tahun. 

Ada bukti berupa dokumen 

sahih dan andal yang memuat 

informasi: rata-rata dana 

penelitian/ dosen tetap/ tahun 

> 3 juta; rata- rata dana 

pelayanan/ pengabdian kepada 

masyarakat/dosen tetap/ tahun 

> 1,5 juta. 

1. Formulir dana 

penelitian dosen 

2.  Formulir dana 

pengabdian dosen 

3. Formulir perolehan 

dana hibah penelitian 

eksternal  

4. Formulir perolehan 

dana hibah 

pengabdian eksternal  

6. Rektor UNSAM 

setiap tahun harus 

berupaya untuk 

dapat menggalang 

dana di luar dana 

rutin, sehingga 

mampu melakukan 

pengembangan SDM 

dan sarana prasarana 

guna meningkatkan 

kualitas proses 

pembelajaran di 

universitas. 

Ada bukti peningkatan kualitas 

proses pembelajaran di 

universitas melalui 

pengembangan SDM dan 

sarana prasarana yang didanai 

di luar dana rutin. 

1. Formulir pengelolaan 

aset universitas 

2. Formulir 

pengembangan SDM 

universitas 

3. Formulir anggaran 

untuk pendidikan, 

pengajaran, 

kurikulum dan 

pengembangan 

suasana akademik 

4. Formulir tata kelola 

kelembagaan, 

Penjaminan Mutu, 

dan Kerjasama 

5. Formulir 

penganggaran 

program 

Internasionalisasi 

7. Pimpinan UNSAM 

setiap tahun harus 

melakukan sosialisasi 

tentang sumber dan 

jumlah dana yang 

dikelola oleh 

universitas kepada 

sivitas akademika 

UNSAM untuk 

menjamin adanya 

pengelolaan dana 

yang akuntabel 

Adanya sosialisasi 

perencanaan anggaran yang 

sudah dibuat di tingkat 

universitas kepada program 

studi, fakultas, pascasarjana, 

biro, lembaga maupun UPT. 

1. Formulir sosialisasi 

perencanaan anggaran 

fakultas 

2. Formulir sosialisasi 

perencanaan anggaran 

prodi 

3. Formulir sosialisasi 

perencanaan anggaran 

UPT 

4. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

dan serapan anggaran 
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b. Keuangan  

8. Rektor UNSAM 

harus memiliki 

sistem keuangan 

yang baik sehingga 

dapat terlaksana 

pengelolaan 

pembiayaan; 

penerimaan; 

pencairan dana; 

penyimpanan; 

pembayaran; 

pertanggungjawaban 

anggaran penerimaan 

negara bukan pajak; 

anggaran 

nonpenerimaan 

negara bukan pajak 

setiap tahun di level 

universitas, fakultas 

dan pascasarjana 

yang mengacu 

kepada program-

program yang telah 

ditentukan pada 

Rapat Kerja 

Tahunan. 

a) Adanya dokumen kebijakan 

keuangan UNSAM yang 

disahkan dalam bentuk 

Peraturan Rektor UNSAM 

yang dijabarkan dalam SK 

Rektor serta perangkat 

juknisnya. 

b) Adanya pedoman tertulis 

untuk pengelolaan 

pembiayaan, penerimaan, 

pencairan dana, 

penyimpanan, pembayaran, 

dan pertanggungjawaban 

anggaran penerimaan negara 

bukan pajak dan anggaran 

nonpenerimaan negara 

bukan pajak. 

c) Adanya SOP penerimaan 

dana, pencairan dana dan 

pembayaran untuk 

mendukung pelaksanaan 

Tridharma Perguruan 

Tinggi. 

d) Adanya perangkat 

pendukung dalam struktur 

organisasi UNSAM yaitu: 

subbagian anggaran 

penerimaan negara bukan 

pajak; subbagian anggaran 

nonpenerimaan negara 

bukan pajak sebagai 

pelaksana dan SPI sebagai 

pengawas atau supervisi. 

e) Adanya monitoring 

pemungutan dan pelaporan 

pajak bendaharawan 

pemerintah. 

f) Adanya bukti pelaksanaan 

pengelolaan keuangan 

sebagai aplikasi pelaksanaan 

Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA)/ Petunjuk 

1. Formulir pengelolaan 

aset universitas 

2. Formulir usulan 

program kegiatan 

dan anggaran 

3. Formulir hasil Audit 

internal 
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Operasional Keuangan 

(POK) serta bukti 

pertanggungjawaban 

keuangan (kontrak, 

kwitansi, dll). 

g) Adanya monitoring dan 

evaluasi atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan. 

9. Wakil Rektor 2 

UNSAM harus 

mensosialisasikan 

hasil audit keuangan 

yang dilakukan oleh 

auditor eksternal 

dapat diakses oleh 

semua pemangku 

kepentingan setiap 

tahun. 

Ada laporan audit keuangan 

yang dilakukan secara berkala 

oleh auditor eksternal yang 

kompeten dan hasilnya 

dipublikasikan serta 

ditindaklanjuti. 

1. Formulir laporan 

audit keuangan 

universitas berkala 

2. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

dan serapan 

anggaran 

c. Akuntansi  

10. Wakil Rektor 2 

UNSAM harus 

memiliki sistem 

akuntansi yang baik 

agar pengelolaan 

keuangan; 

pelaksanaan 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

keuangan; serta 

pelaksanaan 

pelaporan keuangan 

di level universitas, 

biro, lembaga, UPT, 

fakultas dan 

pascasarjana 

terlaksana secara 

baik dan konsisten 

setiap tahun. 

a) Adanya dokumen kebijakan 

sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan 

UNSAM yang disahkan 

dalam bentuk Peraturan 

Rektor UNSAM yang 

dijabarkan dalam SK Rektor 

serta perangkat Juknisnya. 

b) Adanya pedoman tertulis 

tentang sistem Akuntansi 

untuk pengelolaan 

akuntansi; pelaksanaan 

pengumpulan dan 

pengolahan data keuangan; 

serta pelaksanaan pelaporan 

keuangan di level 

universitas, biro, lembaga, 

UPT, fakultas dan 

pascasarjana. 

c) Adanya Perangkat 

pendukung dalam struktur 

organisasi UNSAM yang 

berbentuk (a) subbagian 

akuntansi; dan (b) subbagian 

1. Formulir pelaksanaan 

laporan keuangan 

universitas. 

2. Formulir pelaksanaan 

laporan keuangan 

Fakultas 

3. Formulir pelaksanaan 

laporan keuangan 

UPT 

4. Formulir laporan audit 

keuangan universitas 

berkala 

5. Formulir evaluasi dan 

monitoring 

pelaksanaan akuntasi 

dan pelaporan  

keuangan 
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pelaporan keuangan serta (c) 

SPI sebagai pengawas atau 

supervisi. 

d) Adanya bukti pelaksanaan 

akuntasi dan pelaporan 

keuangan dalam bentuk 

buku besar dan laporan 

keuangan tahunan atau 

periode tertentu (semester 

atau tri wulan). 

e) Tercapainya status Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 

dalam laporan keuangan 

UNSAM. 

f) Adanya Evaluasi dan 

monitoring atas pelaksanaan 

akuntasi dan pelaporan  

keuangan. 
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41. Formulir Standar Perencanaan dan Pengembangan 

Pernyataan Standar 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Indikator Formulir 

1. Universitas Samudra 

menjalankan  fungsi 

manajemen yaitu 

perencanaan, pengelolaan, 

pengembangan, 

pengawasan, dan 

pelaporan. 

Terlaksananya fungsi 

Manajemen di setiap 

unit kerja UNSAM 

1. Bagan Struktur 

organisasi 

2. Formulir 

pengembangan 

kompetensi pegawai 

3. Formulir daftar 

kehadiran pegawai 

4. Formulir surat teguran 

pelanggaran disiplin 

kehadiran 

5. Formulir surat teguran 

pelanggaran kode etik 

2. Menjalankan tata Kelola 

perguruan tinggi secara 

instruktif, koordinatif, 

otomatis, konsultatif 

Adanya dokumen dan 

prosedur pelayanan 

kegiatan Pendidikan 

tinggi di setiap unit kerja 

UNSAM 

1. Formulir 

pengembangan 

kompetensi pegawai 

2. Formulir penyusunan 

uraian pekerjaan 

3. Formulir monitoring 

dan evaluasi kinerja 

pelayanan 

  

3. Tata pamong menjamin 

terwujudnya visi, dan 

terlaksananya misi, 

tercapainya tujuan, 

berhasilnya strategi 

pencapaian sasaran yang 

digunakan, secara 

kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung 

jawab, dan adil. 

Tercapainya visi misi 

Universitas Samudra 

1. Daftar Hadir Rapat 

Penyusunan Tujuan, 

Sasaran dan Strategi 

Pencapaian visi misi 

2. Notulensi Rapat 

Penyusunan Tujuan, 

Sasaran dan Strategi 

Pencapaian visi misi 

3. Berita Acara 

Penyusunan Tujuan, 

Sasaran dan Strategi 

Pencapaian visi misi 

4. Formulir matriks 

kompetensi pegawai 
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4. Penanggung jawab yang 

melaksanakan kebijakan 

umum, memunyai 

wewenang menetapkan 

peraturan, norma, dan 

standar penyelengaraan 

tridarma. 

Tersedianya pedoman 

dan kebijakan terkait 

tata pamong 

1. Formulir matriks 

kompetensi pegawai 

2. Formulir penempatan 

tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan 

3. Formulir rotasi tenaga 

pendidik dan tenaga 

kependidikan 

4. Formulir penyusunan 

uraian pekerjaan 

 

5. Perencanaan dan 

pengembangan di 

jalankan dengan 

menciptakan budaya 

organisasi yang 

dilaksanakan dalam 

bentuk tegaknya aturan, 

etika dosen, etika 

mahasiswa, etika 

karyawan, sistem 

penghargaan dan sanksi 

serta pedoman dan 

prosedur pelayanan 

(administrasi, 

perpustakaan, 

laboratorium, dan studio) 

yang diformulasikan oleh 

universitas, kemudian 

dilakukan sosialisasi, 

dilaksanakan oleh semua 

unsur internal, dievaluasi 

pelaksanaannya, dan 

dipantau dengan 

peraturan dan prosedur 

yang jelas. 

a) Terlaksananya 

pengelolaan 

administrasi 

Pendidikan tinggi di 

UNSAM. 

b) Terwujudnya budaya 

organisasi perguruan 

tinggi,meliputi 

aturan, etika dosen, 

etika mahasiswa, 

etika karyawan, 

sistem penghargaan 

dan sanksi serta 

pedoman dan 

prosedur pelayanan. 

1. Formulir 

pengembangan 

kompetensi pegawai 

2. Formulir surat teguran 

pelanggaran disiplin 

kehadiran dosen 

3. Formulir surat teguran 

pelanggaran kode etik 

dosen 

4. Formulir rekapitulasi 

berdasarkan jenjang 

jabatan 

5. Formulir penerima 

satya lencana 

6. Formulir surat teguran 

pelanggaran kode etik 

mahasiswa 
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6. Menyusun dan 

menetapkan penjaminan 

mutu internal, input, 

proses, dan output dengan 

mekanisme kerja yang 

efektif, serta diterapkan 

dengan jelas pada tingkat 

fakultas, jurusan dan 

program studi. 

Mekanisme penjaminan 

mutu harus menjamin 

adanya kesepakatan, 

pengawasan dan 

peninjauan secara periodic 

untuk setiap kegiatan, 

dengan standar dan 

instrument yang sahih dan 

handal. 

Tersedianya 

dokumen pedoman 

penjaminan mutu 

internal terkait tata 

pamong meliputi, input, 

proses, dan output. 

1. Formulir audit 

internal 

2. Formulir tindakan 

koreksi dan 

pencegahan 

3. Formulir TOR detil 

komponen input 

4. Formulir rencana 

kerja jangka 

menengah 
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42. Formulir Standar Kesejahteraan Pegawai 

Pernyataan Standar 

Kesejahteraan Pegawai 

Indikator Formulir 

1. Rektor Universitas Samudra 

harus menyediakan dokumen 

kebijakan, mekanisme, 

prosedur dan pedoman 

tertulis mengenai gaji pokok, 

tunjangan yang melekat pada 

gaji, serta penghasilan lain 

yang berupa tunjangan 

profesi, tunjangan fungsional, 

tunjangan khusus, tunjangan 

kehormatan, Tunjangan Hari 

Raya, gaji 13, tunjangan 

pendidikan, beasiswa, dan 

penghargaan bagi dosen dan 

Tendik, serta keringanan 

UKTB dan beasiswa bagi 

anak dosen dan Tendik, 

pelayanan kesehatan, promosi 

dan penghargaan, jaminan 

perlindungan hukum, 

memperoleh cuti dan rekreasi, 

pengangkatan, penempatan, 

pemindahan, pemberhentian, 

pembinaan dan 

pengembangan diri serta 

sanksi terhadap dosen dan 

Tendik sesuai dengan 

peraturan 

perundangundangan yang 

berlaku atau bentuk 

kesejahteraan lain, jaminan 

sosial kesehatan/tenaga kerja 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan meliputi 

iuran BPJS: (a), jaminan 

kesehatan termasuk 

keluarganya (b). jaminan 

kecelakaan kerja (c). jaminan 

hari tua (d). jaminan pensiun, 

dan (e). santunan kematian 

Tersedia pedoman 

tertulis tentang gaji 

pokok, tunjangan 

yang melekat pada 

gaji, serta 

penghasilan lain 

yang berupa 

tunjangan profesi, 

tunjangan 

fungsional, 

tunjangan khusus, 

tunjangan 

kehormatan, 

Tunjangan Hari 

Raya, gaji 13, 

tunjangan 

pendidikan, 

beasiswa, dan 

penghargaan bagi 

dosen dan Tendik, 

serta keringanan 

UKTB dan beasiswa 

bagi anak dosen dan 

Tendik, pelayanan 

kesehatan, promosi 

dan penghargaan, 

jaminan 

perlindungan 

hukum, memperoleh 

cuti dan rekreasi, 

pengangkatan, 

penempatan, 

pemindahan, 

pemberhentian, 

pembinaan dan 

pengembangan diri 

serta sanksi terhadap 

dosen dan Tendik 

sesuai dengan 

peraturan 

1. Formulir rekapitulasi gaji 

pegawai 

2. Formulir rekapitulasi 

kenaikan gaji berkala 

3. Formulir rekapitulasi 

tunjangan profesi 

4. Formulir rekapitulasi 

tunjangan fungsional 

5. Formulir rekapitulasi 

tunjangan khusus 

6. Formulir rekapitulasi 

tunjangan kehormatan 

7. Formulir rekapitulasi 

tunjangan hari raya 

8. Formulir rekapitulasi gaji 

ke-13 

9. Formulir studi lanjut 

tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan 

10. Formulir cuti 

11. Formulir 

penempatan tenaga 

pendidik dan tenaga 

kependidikan 

12. Formulir rotasi 

tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan 

13. Formulir 

perencanaan pensiun 

14. Formulir pengurusan 

asuransi kesehatan 

15. Formulir pengurusan 

asuransi kecelakaan 

16. Formulir pengurusan 

jaminan hari tua 

17. Formulir pengurusan 

santunan kematian 
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dalam rangka memenuhi 

kesejahteraan dosen dan 

Tendik yang disusun secara 

berkala sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

perundang-undangan 

yang berlaku atau 

bentuk kesejahteraan 

lain, jaminan sosial 

kesehatan/tenaga 

kerja sesuai dengan 

peraturan 

perundangundangan 

meliputi iuran BPJS: 

(a), jaminan 

kesehatan termasuk 

keluarganya (b). 

jaminan kecelakaan 

kerja (c). jaminan 

hari tua (d). jaminan 

pensiun, dan (e). 

santunan kematian. 

5. Rektor melalui wakil rektor 

bidang keuangan harus 

mengupayakan pendanaan 

dalam rangka memenuhi 

kesejahteraan dosen dan 

Tendik dari berbagai sumber. 

Tersedia dokumen 

prosedur 

implementasi 

kesejahteraan 

pegawai. 

1. Formulir prosedur 

implementasi 

kesejahteraan pegawai 

6. Rektor melalui wakil rektor 

bidang keuangan, dekan dan 

wakil dekan bidang keuangan 

harus melakukan sosialisasi 

standar kesejahteraan dosen 

dan tenaga kependidikan 

setiap ada pembaharuan 

pedoman. 

Tersosialisasi 

prosedur 

implementasi 

kesejahteraan 

pegawai. 

1. Daftar hadir kegiatan 

sosialisasi  

7. Rektor melalui wakil rektor 

bidang keuangan harus 

menyediakan pedoman tertulis 

tentang kesejahteraan dosen 

dan tenaga kependidikan. 

Terlaksana semua 

pedoman 

kesejahteraan 

pegawai sesuai 

ketentuan yang 

berlaku. 

1. Formulir laporan 

kegiatan dan serapan 

anggaran 

8. Rektor melalui wakil rektor 

bidang keuangan, Dekan dan 

wakil dekan bidang keuangan 

harus mengevaluasi 

kesejahteraan dosen dan 

tenaga kependidikan setiap 

Tersedianya 

prosedur monitoring 

dan evaluasi 

terhadap 

pelaksanaan 

kesejahteraan 

1. Formulir monitoring dan 

evaluasi kesejahteraan 

pegawai 

2. Formulir laporan 

kegiatan dan serapan 

anggaran 
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akhir tahun anggaran untuk 

memastikan bahwa standar 

telah terpenuhi atau telah 

ditaati. 

pegawai.  

9. Rektor melalui wakil rektor 

bidang keuangan harus 

menyediakan kecukupan biaya 

kesejahteraan dosen dan 

tenaga kependidikan dosen 

dan tenaga kependidikan 

setiap periode akademik. 

Tersedia instrument 

untuk mengukur 

tingkat kepuasan 

dosen dan Tendik 

terhadap 

kesejahteraan 

pegawai. 

1. Formulir tingkat 

kepuasan dosen terhadap 

kesejahteraan 

2. Formulir tingkat 

kepuasan tendik terhadap 

kesejahteraan 

 

10. Rektor melalui wakil rektor 

bidang keuangan, Dekan dan 

wakil dekan bidang keuangan 

harus mengevaluasi 

kesejahteraan dosen dan 

tenaga kependidikan setiap 

akhir tahun anggaran untuk 

memastikan bahwa standar 

telah terpenuhi atau telah 

ditaati. 

Terlaksana survey 

kepuasan terhadap 

kesejahteraan 

pegawai setiap 

tahun. 

1. Formulir laporan survey 

kepuasan dosen dan 

tendik terhadap 

kesejahteraan 

11. Apabila pengelola standar 

(pejabat yang berweng) 

menemukan ada hal yang 

tidak sesuai dengan isi standar, 

maka harus mengambil 

tindakan korektif dan 

mencatat semua data dan 

informasi tentang pencapaian 

substansi standar, penyebab 

terjadinya ketidak-sesuaian 

antara tingkat pencapaian 

dengan substansi standar, dan 

tindakan korektif yang 

diambil. 

Adanya dampak 

hasil survei terhadap 

penyempurnaan 

pedoman 

kesejahteraan 

pegawai setiap 

tahun. 

1. Formulir dampak 

evaluasi kesejahteraan 

pegawai 
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43. Formulir Standar Belajar di Luar Kampus 

Pernyataan 

Standar Belajar di 

Luar Kampus 

Indikator 

Formulir 

1. Rektor yang 

dibantu oleh 

Wakil Rektor 

Bidang 

Akademik harus 

menetapkan 

buku panduan 

penyusunan 

kurikulum 

berbasis MBKM. 

1. Tersedianya Panduan 

Kurikulum Berbasis 

MBKM tingkat UNSAM 

2. Tersedianya Panduan 

Akademik Berbasis MBKM  

tingkat UPPS 

3. Tersedianya Panduan 

Akademik Berbasis MBKM 

tingkat Jurusan dan 

Program Studi. 

1. Dokumen kurikulum 

MBKM yang memuat 

kompetensi lulusan 

mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan mahasiswa 

dalam perkuliahan.  

2. Buku Panduan Akademik 

UNSAM 

3. Dokumen SOP 

penyusunan dan 

peninjauan kompetensi 

lulusan.  

4. Formulir daftar hadir rapat 

penyusunan/ peninjauan 

kurikulum 

5. Formulir notulensi rapat 

penyusunan kurikulum 

1. Rektor yang 

dibantu oleh 

Wakil Rektor 

Bidang 

Kemahasiswaan 

dan Alumni 

harus 

menetapkan 

panduan 

pengelolaan, 

pelaksanaan, 

pendanaan dan    

monitoring 

evaluasi program 

MBKM 

UNSAM. 

1. Tersedianya panduan 

Monev MBKM tingkat 

UNSAM. 

2. Tersedianya panduan 

Monev MBKM tingkat 

fakultas. 

3. Tersedianya panduan 

Monev MBKM  tingkat 

Jurusan/Program studi 

1. Formulir monitoring dan 

evaluasi MBKM 

Universitas 

2. Formulir monitoring dan 

evaluasi MBKM Fakultas 

3. Formulir monitoring dan 

evaluasi MBKM Program 

Studi 

2. Rektor Wakil 

Rektor bidang 

akademik harus 

menyediakan 

SDM pengelola 

1. Tersedianya SOP 

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM tingkat 

UNSAM. 

2. Tersedianya SOP    

1. Formulir pengelolaan, 

pelaksanaan dan Monev 

MBKM UNSAM. 

2. Formulir pengelolaan, 

pelaksanaan dan Monev 
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dan pendanaan 

pelaksanaan 

program MBKM 

baik ditingkat 

universitas, 

fakultas maupun 

program studi. 

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM tingkat 

Fakultas. 

3. Tersedianya SOP 

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM tingkat 

Jurusan/Prodi 

4. Tersedianya SK pengelola 

MBKM tingkat UNSAM, 

fakultas dan program studi. 

5. Tersedianya SK dosen 

pembimbing MBKM 

tingkat UNSAM, fakultas 

dan program studi. 

MBKM Fakultas. 

3. Formulir  pengelolaan, 

pelaksanaan dan Monev 

MBKM Prodi 

4. Formulir SK pengelola 

MBKM  Universitas 

5. Formulir SK pengelola 

MBKM   Fakultas 

6. Formulir SK pengelola 

MBKM  Universitas 

7. Formulir SK dosen 

pembimbing MBKM 

Universitas. 

8. Formulir SK dosen 

pembimbing MBKM 

Fakultas 

9. Formulir SK dosen 

pembimbing MBKM 

Program Studi 

3. Dekan harus 

menurunkan 

panduan MBKM 

menjadi panduan 

akademik 

MBKM  disetiap 

fakultas dan 

program studi 

serta mengangkat 

pengelola dan 

dosen 

pembimbing 

kegitan MBKM 

di lingkungan 

fakultas 

1. Tersedianya SK pengelola 

MBKM  tingkat fakultas 

dan program studi 

2. Tersedianya SK dosen 

pembimbing MBKM 

tingkat UNSAM, fakultas 

dan program studi. 

3. Tersedianya SK mahasiswa 

peserta MBKM tingkat 

fakultas dan prodi setiap 

semester. 

1. Formulir SK pengelola 

MBKM Fakultas 

2. Formulir SK pengelola 

MBKM Program studi 

3. Formulir SK dosen 

MBKM Fakultas 

4. Formulir SK dosen 

pembimbing MBKM 

Program Studi 

5. Formulir SK mahasiswa 

MBKM Fakultas 

6. Formulir SK mahasiswa 

MBKM Program Studi 

4. Wakil Dekan 

bidang akademik 

harus 

memastikan 

pelaksanaan 

seluruh 8 

kegiatan MBKM 

sesuai dengan 

acuan melalui 

1. Tersedianya daftar sarana  

prasarana pendukung 

kegiatan MBKM tingkat 

UNSAM 

2. Tersedianya SOP    

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM tingkat 

Fakultas. 

3. Tersedianya SK Tim 

1. Formulir daftar inventaris 

Universitas 

2. Formulir monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

MBKM 

3. Formulir SK tim 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan MBKM 

4. Formulir penilaian monev 
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kegiatan 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

semester dengan 

menunjuk tim 

monev MBKM. 

Monev MBKM 

4. Tersedianya sistem 

penilaian MONEV MBKM 

tingkat fakultas dan prodi. 

5. Tersedianya sistem 

penilaian kegiatan MBKM 

tingkat UNSAM. 

MBKM Universitas 

5. Formulir penilaian monev 

MBKM Fakultas 

6. Formulir penilaian monev 

MBKM Program Studi 

6. Wakil Dekan 

bidang akademik 

harus 

memastikan 

seluruh 

mahasiswa telah 

menjalankan 

program MBKM 

memenuhi 

capaian 

pembelajaran 

matakuliah 

terkait 

1. Tersedianya sistem 

penilaian kegiatan MBKM  

tingkat UNSAM 

2. Tersedianya sistem 

penilaian MONEV MBKM 

tingkat fakultas dan prodi 

 

 

1. Formulir daftar nilai 

kegiatan MBKM 

Universitas 

2. Formulir daftar nilai 

kegiatan MBKM Fakultas 

3. Formulir daftar nilai 

kegiatan MBKM Program 

Studi 

7. Wakil Dekan 

Bidang 

Akademik harus 

memastikan 

bahwa kegiatan 

MBKM telah 

dilaksanakan 

berdasarkan 

kesepakatan 

waktu dan target 

pelaksanaan 

Bersama dengan 

mitra MBKM 

1. Tersedianya daftar mitra  

kegiatan MBKM tingkat 

UNSAM 

2. Tersedianya daftar mitra  

kegiatan MBKM tingkat 

fakultas dan prodi 

3. Tersedianya dana 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM tingkat fakultas 

dan prodi. 

1. Formulir daftar mitra 

kegiatan MBKM 

Universitas 

2. Formulir daftar mitra 

kegiatan MBKM Fakultas 

3. Formulir daftar mitra 

kegiatan MBKM Program 

Studi 

4. Formulir bukti 

pembayaran SPP 

5. Formulir bukti kas keluar 

8. Wakil Dekan 

Bidang 

Akademik harus 

memastikan 

bahwa konversi 

dan penilaian 

kegiatan MBKM 

bagi mahasiswa 

telah sesuai 

dengan panduan 

1. Tersedianya sistem 

penilaian kegiatan MBKM  

tingkat UNSAM 

2. Terdapat konversi penilaian 

kegiatan MBKM yang 

sesuai dengan panduan 

akademik. 

1. Formulir daftar nilai 

kegiatan MBKM  

2. Formulir daftar konversi 

nilai kegiatan MBKM  
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akademik. 

9. Ketua 

Jurusan/Koordin

ator Program 

Studi harus 

melakukan 

evaluasi 

akademik dan 

kegiatan 

mahasiswa 

MBKM dalam 

bentuk laporan 

kegiatan setiap 

semester. 

1. Tersedianya laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MONEV MBKM tingkat 

fakultas dan program studi 

1. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

Monev MBKM  

10. Ketua 

Jurusan/Koordin

ator program 

studi harus 

merumuskan 

dokumen 

pelaksanaan 

kegiatan MBKM 

telah memenuhi 

syarat akademik 

yang ditetapkan 

1. Tersedia dokumen 

Panduan Akademik-

MBKM Fakultas dan 

Progam studi 

 

1. Dokumen panduan 

akademik MBKM 

11. Rektor/Dekan 

harus melakukan 

kegiatan 

pemantauan/eval

uasi mutu 

mahasiswa 

peserta kegiatan 

MBKM setiap 

semester 

1. Tersedianya laporan 

pelaksanaan MONEV 

kegiatan MBKM tingkat 

UNSAM. 

2. Tersedianya dana 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM tingkat fakultas 

dan  program studi 

1. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

Monev MBKM  

2. Formulir bukti 

pembayaran SPP 

3. Formulir bukti 

pembayaran honor 

4. Formulir bukti kas keluar 

12. Rektor, Dekan 

dan Ketua 

Program Studi 

harus 

memastikan 

bahwa pelaporan 

kegiatan MBKM 

telah sesuai 

dengan tuntutan 

1. Tersedianya laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM tingkat UNSAM 

setiap semester. 

2. Tersedianya laporan 

pelaksanaan MBKM 

tingkat fakultas dan prodi 

setiap semester. 

1. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Universitas 

2. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Fakultas 

3. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Program studi 
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8 IKU PT. 
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44. Formulir Standar Pengelolaan MBKM 

Pernyataan 

Standar Pengelolaan 

MBKM 

Indikator 

Formulir 

1. Rektor yang dibantu 

oleh Wakil Rektor 

Bidang Akademik 

harus menetapkan 

Kebijakan 

Pengelolaan Program 

MBKM baik tingkat 

UNSAM, fakultas 

maupun program 

studi, 

 

1. Tersedianya Panduan 

Kurikulum Berbasis 

MBKM tingkat UNSAM 

2. Tersedianya Panduan 

Akademik Berbasis 

MBKM  tingkat UPPS 

3. Tersedianya Panduan 

Akademik Berbasis 

MBKM tingkat Jurusan 

dan Program Studi. 

1. Dokumen kurikulum 

MBKM yang memuat 

kompetensi lulusan 

mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan mahasiswa 

dalam perkuliahan.  

2. Buku Panduan Akademik 

UNSAM 

3. Formulir daftar hadir 

rapat penyusunan/ 

peninjauan kurikulum 

4. Formulir notulensi rapat 

penyusunan kurikulum 

2. Rektor yang dibantu 

oleh Wakil Rektor 

Bidang 

Kemahasiswaan dan 

Alumni harus 

menetapkan panduan 

pengelolaam MBKM 

UNSAM, 

 

1. Tersedianya panduan 

Monev MBKM tingkat 

UNSAM. 

2. Tersedianya panduan 

Monev MBKM tingkat 

fakultas. 

3. Tersedia panduan 

MBKM tingkat 

Jurusan/Program studi. 

1. Formulir monitoring dan 

evaluasi MBKM 

Universitas 

2. Formulir monitoring dan 

evaluasi MBKM Fakultas 

4. 3. Formulir monitoring 

dan evaluasi MBKM 

Program Studi 

3. Wakil Rektor bidang 

akademik harus 

menyediakan 

perangkat akademik 

sistem pengelolaan 

MBKM UNSAM, 

 

1. Tersedianya SOP 

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM 

tingkat UNSAM. 

2. Tersedianya SOP    

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM 

tingkat Fakultas. 

3. Tersedianya SOP 

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM 

tingkat Jurusan/Prodi 

4. Tersedianya SK 

pengelola MBKM 

tingkat UNSAM, 

fakultas dan program 

1. Formulir pengelolaan, 

pelaksanaan dan Monev 

MBKM UNSAM. 

2. Formulir pengelolaan, 

pelaksanaan dan Monev 

MBKM Fakultas. 

3. Formulir  pengelolaan, 

pelaksanaan dan Monev 

MBKM Prodi 

4. Formulir SK pengelola 

MBKM  Universitas 

5. Formulir SK pengelola 

MBKM   Fakultas 

6. Formulir SK pengelola 

MBKM  Universitas 

7. Formulir SK dosen 
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studi 

5. Tersedianya SK dosen 

pembimbing MBKM 

tingkat UNSAM, 

fakultas dan program 

studi. 

pembimbing MBKM 

Universitas. 

8. Formulir SK dosen 

pembimbing MBKM 

Fakultas 

9. Formulir SK dosen 

pembimbing MBKM 

Program Studi 

4. Wakil Rektor bidang 

umum dan keuangan 

menyediakan 

kebutuhan pendanaan, 

sarana dan prasarana 

pendukungan kegiatan 

MBKM, 

1. Tersedianya SK 

pengelola MBKM  

tingkat fakultas dan 

program studi 

2. Tersedianya SK dosen 

pembimbing MBKM 

tingkat UNSAM, 

fakultas dan program 

studi 

3. Tersedianya SK 

mahasiswa peserta 

MBKM tingkat fakultas 

dan prodi setiap 

semester. 

1. Formulir SK pengelola 

MBKM Fakultas 

2. Formulir SK pengelola 

MBKM Program studi 

3. Formulir SK dosen 

MBKM Fakultas 

4. Formulir SK dosen 

pembimbing MBKM 

Program Studi 

5. Formulir SK mahasiswa 

MBKM Fakultas 

6. Formulir SK mahasiswa 

MBKM Program Studi 

1. Wakil Rektor bidang 

kemahasiswa 

melakukan sosialisasi 

dan koordinasi 

mahasiswa peserta 

MBKM UNSAM, 

 

1. Tersedianya daftar 

sarana  prasarana 

pendukung kegiatan 

MBKM tingkat 

UNSAM 

2. Tersedianya SOP    

pengelolaan, pelaksanaa 

dan Monev MBKM 

tingkat Fakultas. 

3. Tersedianya SK Tim 

Monev MBKM 

4. Tersedianya sistem 

penilaian MONEV 

MBKM tingkat fakultas 

dan prodi. 

5. Tersedianya sistem 

penilaian kegiatan 

MBKM tingkat 

UNSAM. 

1. Formulir daftar inventaris 

Universitas 

2. Formulir monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

MBKM 

3. Formulir SK tim 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan MBKM 

4. Formulir penilaian 

monev MBKM 

Universitas 

5. Formulir penilaian 

monev MBKM Fakultas 

6. Formulir penilaian 

MBKM Program Studi 

2. Dekan harus 

membentuk 

1. Tersedianya sistem 

penilaian kegiatan 

1. Formulir daftar nilai 

kegiatan MBKM  
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pelaksanaan MBKM 

tingkat fakultas dan 

program studi 

 

MBKM  tingkat 

UNSAM 

2. Tersedianya sistem 

penilaian MONEV 

MBKM tingkat fakultas 

dan prodi. 

2. Formulir penilaian 

monev MBKM Fakultas 

 

3. Dekan harus 

menyediakan 

pendanaan, sarana dan 

prasarana pendukung 

program MBKM bagi 

program studi, 

 

1. Tersedianya daftar mitra  

kegiatan MBKM tingkat 

UNSAM 

2. Tersedianya daftar mitra  

kegiatan MBKM tingkat 

fakultas dan prodi 

3. Tersedianya dana 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM tingkat fakultas 

dan prodi. 

1. Formulir daftar mitra 

kegiatan MBKM 

Universitas 

2. Formulir daftar mitra 

kegiatan MBKM 

Fakultas 

3. Formulir daftar mitra 

kegiatan MBKM 

Program Studi 

4. Formulir bukti 

pembayaran SPP 

5. Formulir bukti kas keluar 

4. Ketua 

Jurusan/Koordinator 

Program Studi harus 

melakukan evaluasi 

akademik dan 

kegiatan mahasiswa 

MBKM dalam bentuk 

laporan kegiatan 

setiap  semester. 

Tersedianya laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MONEV MBKM 

tingkat  fakultas dan 

program studi 

Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

Monev MBKM  

 

5. Ketua 

Jurusan/Koordinator 

program studi harus 

merumuskan 

dokumen pelaksanaan 

kegiatan MBKM telah 

memenuhi syarat 

akademik yang 

ditetapkan 

Tersedia dokumen 

Panduan Akademik-

MBKM Fakultas dan 

Program studi 

 

Dokumen panduan 

akademik MBKM 

6. Rektor/Dekan harus 

melakukan kegiatan 

pemantauan/evaluasi 

mutu mahasiswa 

peserta kegiatan 

MBKM setiap 

semester 

1. Tersedianya laporan 

pelaksanaan MONEV 

kegiatan MBKM tingkat 

UNSAM. 

2. Tersedianya dana 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM tingkat fakultas 

1. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

Monev MBKM  

2. Formulir bukti 

pembayaran SPP 

3. Formulir bukti 

pembayaran honor 
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dan  program studi 4. Formulir bukti kas keluar 

7. Rektor, Dekan dan 

Ketua Program Studi 

harus memastikan 

bahwa pelaporan 

kegiatan MBKM telah 

sesuai dengan tuntutan 

8 IKU PT. 

1. Tersedianya laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM tingkat 

UNSAM setiap 

semester. 

2. Tersedianya laporan 

pelaksanaan MBKM 

tingkat fakultas dan 

prodi setiap semester. 

1. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Universitas 

2. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Fakultas 

3. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Program studi 

8. Ketua LPPM-PM 

harus melakukan 

proses monev terkait 

dengan pelaksanaan 

dan capaian kegiatan 

MBKM dari setiap 

program studi melalui 

proses audit internal 

mutu akademik setiap 

tahun. 

1. Tersedianya laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM tingkat 

UNSAM setiap 

semester. 

2. Tersedianya laporan 

pelaksanaan MBKM 

tingkat fakultas dan 

prodi  setiap semester. 

1. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Universitas 

2. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Fakultas 

3. 3. Formulir laporan 

pelaksanaan kegiatan 

MBKM Program studi 

 


