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I. PENDAHULUAN 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) bertugas meningkatkan mutu akademik secara bertahap 

dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan monitoring 

dan evaluasi kinerja Fakultas, sehingga tercapai mutu akademik yang sesuai dengan standar mutu 

yang telah ditetapkan. Tugas pokok UPMF menyelaraskan antara apa yang menjadi standar mutu 

yang diharapkan dan kenyataan implementasinya di lapangan. Pada tanggal 24 Agustus 2020 

dibentuk satgas Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian dan Bisnis. Adapun tugas satgas tersebut 

adalah (1) memberikan pendampingan bagi pejabat struktural dan koordinator dalam 

merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam implementasi Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai yang ditetapkan oleh LPM; (2) menyusun dokumen 

standar mutu akademik bersama pejabat struktural; (3) memberikan pendampingan dalam 

perbaikan dokumen pendukung penjaminan mutu akademik dan non akademik bersama pejabat 

struktural; (4) berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu UKSW dalam melakukan proses 

audit internal dalam kerangka penjaminan mutu serta peningkatan akreditasi fakultas dan tiga 

program studi.  

 

II. KONDISI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI 

1. Kegiatan Peningkatan Akreditasi 

- Tanggal 26 Agustus, wakil dekan FPB memberikan berkas materi webinar peningkatan 

kompetensi Auditor SPMI untuk dipelajari team satgas. 

- Tanggal 30 September 2020, pembekalan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan 

oleh LPM UKSW. 

- Tanggal 12 Oktober 2020, bersama kaprodi mengikuti Bimtek ISK Batch I yang 

diselenggarakan oleh LPM UKSW. 

 

 

 

 

 

 



2. Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi di Fakultas Pertanian dan Bisnis 

No. Nama Program Studi Jenjang 
Akreditasi 

Nilai Predikat Kadaluwarsa 

1 Program studi Magister Ilmu Pertanian S2 351 B 9 September 2025 

2 Program studi Agroteknologi S1 366 A 15 April 2021 

3 Program studi Agribisnis S1 355 B 13 Desember 2025 

 

III. PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS 

1. Program Kerja UPMF 

Pada awal dibentuk team satgas ini (24 Agustus 2020), Dekan FPB memberikan amanat  dalam 

1 semester (Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020) untuk membuat Standard 

Pendidikan FPB, Standard Penelitian FPB, dan Standard Pengabdian Masyarakat FPB. Oleh 

karenanya team satgas melakukan 5 kali rapat koordinasi untuk menyelaraskan tiap makna 

istilah dalam standard tersebut. Draft standard telah selesai dikerjakan oleh team satgas pada 

tanggal 14 Desember 2020 dan diserahkan kepada Wakil Dekan FPB. 

2. Siklus Penetapan 

- Tanggal 29 September 2020 : rapat team satgas  perumusan tugas tiap anggota dalam 

menyusun standard pendidikan, standard penelitian, dan standard pengabdian masyarakat 

FPB. 

- Tanggal 12 Oktober 2020 : rapat team satgas   pembahasan dokumen pendukung 

penyusunan standard FPB (template SPMI Univ, list dokumen SIIMUT, matriks penilaian 

BAN PT, buku pedoman SPMI, manual PPEPP Tridarma FPB UKSW, dan info dari pihak 

eksternal).  

- Tanggal 26 Oktober 2020 : rapat team satgas  pembahasan draft standard pendidikan 

dalam menentukan masing-masing indikator yang disesuaikan dengan kondisi FPB 

- Tanggal 10 November 2020 : rapat team satgas  pembahasan sistematika penyusunan 

standard FPB  

-  Tanggal 14 Desember 2020 : rapat team satgas  Pembahasan kompilasi standar SPMI 

FPB UKSW  

- Tanggal 15 Desember 2020 : draft standard FPB diserahkan kepada fakultas. 

3. Siklus Pelaksanaan 

Pembuatan draft standard pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat FPB telah 

dikerjakan oleh team satgas dan diserahkan kepada fakultas pada tanggal 15 Desember 2020.  

 

 



4. Siklus Evaluasi 

Dalam pembuatan draft standard pendidikan, penelitian, dan pengabdian FPB dilakukan 

evaluasi penetapan masing-masing indicator capaian berdasarkan kondisi “potret” masing-

masing program studi dan fakultas secara umum.   

5. Siklus Pengendalian 

Tahap ini belum dilakukan karena masih dalam pembuatan standard FPB (output 1 semester). 

6. Siklus Peningkatan 

Dalam pembuatan draft standard pendidikan, penelitian, dan pengabdian FPB dilakukan jajak 

pendapat dengan pihak eksternal (alumni, pengguna alumni, dan beberapa tempat praktek 

mahasiswa FPB) untuk mengetahui capaian penetapan tiap indikator pada masing-masing 

standard.   

7. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi 

a. Hasil AMI Prodi Magister Ilmu Pertanian 

Program studi Magister Ilmu Pertanian harus memperlengkapi : 

- Laporan penyusunan VMTS yang jelas sehingga dapat  menunjukkan bahwa  VMTS FPB 

diturunkan dari VMTS UKSW dan memayungi semua prodi yang dikelola. 

- Laporan kegiatan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang lebih spesifik 

(kegiatannya apa, kapan berlangsung, dan apa manfaat yang diperoleh). 

- Dokumentasi pelaksanaan 7 fungsi manajemen secara lebih spesifik dan dokumen 

mekanisme formal untuk menyelesaikan permasalahan (manajemen resiko). 

- Laporan hasil kerjasama (tidak hanya pengembangan kedelai/penelitian saja, tetapi 

juga bidang pendidikan dan PkM). Selain itu juga melakukan survei kepuasan mitra 

kerjasama, dan lap monev kerjasama.  

- Dokumen manajemen resiko dan mengimplementasikannya. Selain itu juga 

mendokumentasikan bukti-bukti pencegahan dan penanganan resiko (ini dapat 

mengadopsi dari LPM). 

- Dokumen bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 

terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.   

- Dokumentasi penelitian dan sitasi karya dosen. 

Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan oleh program studi Magister Ilmu Pertanian 

adalah : 

- Monev SPMI untuk semua standar utama dan tambahan. 

- Mencermati dan membuat kebijakan, manual, standar, dan prosedur  perencanaan 

penjamu untuk masing-masing prodi yang dikelola sesuaiyg diminta IAPS4.0. 



- Mengalokasikan sumber daya dengan menyediakan anggaran dana dan fasilitas untuk 

pencapaian standar mutu tata kelola, tata pamong dan kerjasama kelembagaan. 

Alokasi dapat dikelompokkan lebih spesifik sehingga dapat dievaluasi ketercapaiannya. 

- Survei kepuasan mahasiswa (kecukupan, kemudahan akses, dan mutu) terhadap 

layanan yang disediakan (tidak hanya dibidang pendidikan dan administrasi saja). 

- Perencanaan pengembangan untuk tenaga kependidikan. 

- Pemilahan laporan keuangan bidang pendidikan dan penelitian untuk 3 tahun terakhir 

dan menganalisisnya. 

- Capaian pembelajaran perlu diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil 

kesepakatan di antara program studi sejenis, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan 

secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS atau kebutuhan 

pengguna. 

- Analisis CPL dengan metode yang sahih dan relevan dan memenuhi ketiga aspek dalam 

pernyataan standar 

 

b. Hasil AMI Prodi Agroteknologi  

Program studi Agroteknologi harus memperlengkapi : 

-  Dokumen atau data implementasi VMTS dan mekanisme keterlibatan pihak eksternal 

dalam penyusunan VMTS.  

- Dokumen laporan kegiatan kepemimpinan operasional, organisasional dan publik 

karena dalam laporan hanya ada SK Rektor Pengangkatan Tim Pusat Studi. 

- Dokumen kepuasan kepada mitra kerja sama. 

- Dokumen laporan monitoring dan evaluasi tata kelola, tata pamong, kerja sama dan 

penjaminan mutu. 

- Dokumen semua pelaksanaan monev layanan kemahasiswaan 

Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan oleh program studi Agroteknologi adalah : 

- Review dan tindak lanjut terhadap survei kepuasan layanan mahasiswa dan hasil 

surveinya dipublikasikan.  

- Mengimplementasikan manajemen resiko disemua aspek kegiatan. 

- Promosi yang lebih gencar ke calon mahasiswa Indonesia dan WNA. 

- Penambahan fasilitas dan infrastruktur sehingga bisa melakukan penambahan jumlah 

mahasiswa baru tiap tahunnya. 

- Memfasilitasi dosen agar bisa meningkatkan jafa nya dari AA menjadi L/LK/GB dan 

kepemilikan sertifikat professional. 

- Tindak lanjut atas survey pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 

terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM. 



- Memfasilitasi dosen program studi untuk mendapatkan pengakuan prestasi/kinerja. 

 

c. Hasil AMI Prodi Agribisnis 

Program studi Agribisnis harus memperlengkapi : 

- Dokumen manajemen resiko dapat merujukan pada ISO 31000 dan 7 fungsi 

manajemen. 

- Dokumen kepuasan mitra kerjasama dan laporan monitoring evaluasi kerjasama dalam 

bidang tridharma. 

- Dokumen Laporan Monitoring dan evaluasi SPMI dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

penjaminan Mutu Fakultas/Departemen 

- Dokumen SPMI dan Daftar perubahan Standar Mutu (setiap tahun ada peningkatan 

standar). 

- Dokumen Laporan monitoring evaluasi tata pamong. 

- Dokumen evaluasi kegiatan Promosi PS dan Penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. 

- Dokumen Formulir tindak lanjut hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 

terhadap pengelolaan SDM 

Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan oleh program studi Agribisnis adalah : 

- Kurikulum yang baru supaya dibuatkan SK Rektor dan Dokumen 

kesepakatan/keputusan Asosiasi. 

- Pembuatan daftar dan SOP prosedur penggunaan sarana prasarana untuk kegiatan 

Tridharma dan juga hasil audit sarana dan prasarana. 

- Dokumen SPMI/Bukti AMI 2019-2020, tindak lanjut AMI, dll.  dapat diupload. 

- Membuat instrumen dan mengukur kepuasan peneliti dan mitra penelitiaan dalam 

proses penelitian. 

- Membuat bukti monev dan formulir tindak lanjut hasil monev kesesuaian PkM dengan 

peta jalan PkM. 

- Koordinasi dengan kantor PR3 untuk mendpatkan data KKM atau lihat di 

STAR/persyaratan akademis saat mahasiswa akan ujian akhir. 

- Peningkatan publikasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. 

 

8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penggerak Mutu 

- Tanggal 26 Agustus, wakil dekan FPB memberikan berkas materi webinar peningkatan 

kompetensi Auditor SPMI untuk dipelajari team satgas. 

- Tanggal 30 September 2020, pembekalan Audit Mutu Internal (AMI) yang diselenggarakan 

oleh LPM UKSW. 



- Tanggal 12 Oktober 2020, bersama kaprodi mengikuti Bimtek ISK Batch I yang 

diselenggarakan oleh LPM UKSW. 

 

IV. PENUTUP 

1. Simpulan 

Dari hasil pembentukan satgas penjaminan mutu FPB (tanggal 24 Agustus 2021) dan tugas yang 

diamanatkan selama 1 semester (Agustus 2020 s/d Desember 2020) untuk menghasilkan 

standard pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat FPB, output ini  telah dihasilkan.  

2. Rekomendasi 

Dari hasil draft standard tersebut harus dibahas bersama dengan para pejabat struktural 

fakultas dan pihak eksternal (alumni, pengguna alumni, dan beberapa tempat praktek 

mahasiswa FPB) untuk mensinkronkan capaian yang akan dituju oleh FPB. 

LAMPIRAN 

1. Dokumentasi kegiatan rapat team Satgas Penjaminan Mutu 

 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



2. Dokumen-dokumen mutu dan akademik yang dibuat oleh UPMF 

DRAFT STANDARD PENDIDIKAN FPB  
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

3. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang merupakan kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor. 

4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang 

disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 

satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-

tujuan FPB UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, 

menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan. Standar mutu ini 

dibutuhkan agar semua program studi di FPB UKSW mampu menghasilkan lulusan dengan 

kualifikasi yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan 

UKSW. Standar Kompetensi Lulusan disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur ketercapaian standar mutu isi pembelajaran diturunkan dari SNPT dan dari indikator 

penilaian akreditasi BAN-PT, baik institusi maupun program studi. 

Kebijakan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Kampus Merdeka: Merdeka Belajar 

menjadi salah satu dasar perubahan kurikulum yang dikembangkan di UKSW. Selain itu, dengan 

menyadari bahwa kompleksitas di dunia kerja dan perkembangan teknologi informasi menuntut 

lulusan memiliki multi-kompetensi yang berkarakter, dihasilkan dari model pendidikan tinggi yang 

multi, inter dan trans-disiplin untuk melengkapi keahlian terfokus dalam bidang keahlian pilihan 

(intradisiplinir). Model pendidikan yang menghasilkan lulusan sebagaimana ciri-ciri tersebut pun 



harus duduk di atas falsafah pendidikan yang berpusat pada kegiatan pembelajaran mahasiswa 

(learner-centered pedagogy), bukan lagi pada pengajaran dosen semata (teacher-centered).  

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Tim Satgas Kurikulum FPB UKSW merumuskan standar kompetensi lulusan sebagai kriteria 

minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

2. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa 

standar kompetensi lulusan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai 

acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan 

pembelajaran. 

3. Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi wajib merumuskan capaian 

pembelajaran lulusan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan 

memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

4. Dekan,  Wakil Dekan, Kaprodi dan Tim Kurikulum prodi wajib menyusun rumusan sikap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu merupakan perilaku 

benar dan berbudaya sebagai hasil dari internasionalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang 

tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 

  



5. Dekan, Kaprodi dan Tim Kurikulum prodi wajib menyusun rumusan pengetahuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu merupakan penguasaan konsep, 

teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui 

penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau 

Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 

6. Dekan, Kaprodi dan Tim Kurikulum Prodi menyusun rumusan ketrampilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu merupakan kemampuan 

melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, 

yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 

a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program 

dan jenis pendidikan tinggi; dan 

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

7. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa mahasiswa FPB UKSW memiliki pengalaman kerja 

dalam bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, 

praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis 

8. Dekan dan  Kaprodi memastikan bahwa semua program studi di lingkungan FPB UKSW 

menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian 

pembelajaran lulusan yang wajib dirumuskan oleh forum program studi sejenis atau nama lain 

yang setara dan pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis 

yang telah ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. 

9. Dekan dan  Kaprodi menjamin bahwa dengan pembelajaran deep-learning yang selaras dengan 

Visi dan Misi UKSW menghasilkan profil lulusan FPB UKSW yang memiliki: 

a. kepakaran di bidangnya masing-masing; 

b. wawasan keilmuan yang luas, dan memiliki pemahaman dasar terhadap bidang- bidang di 

luar kepakaranya; 

c. kemampuan berpikir kritis; 

d. memiliki sikap dan etika hidup sesuai dengan nilai-nilai kristiani; 

e. memiliki kemampuan baik dalam berkomunikasi dan bekerja dalam tim secara 

multidisipliner; 

f. memiliki jiwa kepemimpinan, inovatif dan enterpreneur. 



10. Dekan dan  Kaprodi membentuk lulusan sesuai profil dengan model Liberal Arts atau Whole 

Person Education yang dilaksanakan secara konsisten agar mencapai profil lulusan creative 

minority dan pelayan  

11. Dekan dan  Kaprodi harus melakukan jejaring kerjasama dengan perusahaan, organisasi publik, 

pemerintah dan organisasi nonlaba yang memberi dampak pada peningkatan kompetensi 

lulusan. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi membina kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, 

pemerintah, organisasi publik, organisasi nonpublik dan industry untuk memberi masukan pada 

kurikulum prodi dan memberikan balikan (feedback) atas kinerja lulusan yang bekerja di 

organisasi tersebut. 

2. Kaprodi dan Koordinator  Promosi dan Kerjasama melaksanakan tracer study secara rutin 

minimal 1 tahun sekali kepada alumni dan pengguna alumni. 

3. Kaprodi menyelenggarakan workshop pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan 

pembelajaran. 

4. Koordinator Kemahasiswaan menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang 

menunjang peningkatan kompetensi lulusan. 

5. Kaprodi memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan bahasa Inggris bagi mahasiswa. 

6. Koordinator Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan workshop dengan mengundang alumni 

untuk memberikan wawasan kepada calon lulusan. 

7. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan evaluasi capaian profil lulusan dalam bentuk AMI 

rutin setiap tahun. 

8. Dekan dan Kaprodi bekerjasama dengan Tim PMF untuk melakukan evaluasi capaian profil 

lulusan dalam monev rutin tiap semester. 

9. Dekan dan Kaprodi  melakukan evaluasi capaian profil lulusan dalam evaluasi diri yang 

diselenggarakan saat Rapat Kerja tahunan. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tercapainya rata-rata IPK 

mahasiswa dalam 3 tahun 

terakhir : 

1. Program sarjana 

minimal 3,25 

80% mahasiswa 

FPB UKSW 

mencapai IKU 

(Indikator Kinerja 

Utama) rata-rata IPK 

80% mahasiswa 

FPB UKSW 

mencapai IKU rata-

rata IPK sarjana 

minimal 3,25, rata-

90% mahasiswa 

FPB UKSW 

mencapai IKU rata-

rata IPK sarjana 

minimal 3,25, rata-



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

2. Program profesi, 

magister minimal 

3,50 

sarjana minimal 

3,00, rata-rata IPK 

program magister 

minimal 3,25 

rata IPK program 

magister minimal 

3,5 

rata IPK program 

magister minimal 

3,5 

2 Tercapainya jumlah 

prestasi akademik 

mahasiswa pada tingkat 

provinsi, nasional dan 

internasional minimal 

sebanyak 0,05% dari 

keseluruhan jumlah 

mahasiswa aktif. 

Prestasi akademik: 

 1 prestasi tingkat 

nasional per 

prodi 

 2 prestasi tingkat 

provinsi per 

prodi 

Prestasi akademik: 

 1 prestasi 

tingkat 

internasional per 

prodi 

 2 prestasi 

tingkat nasional 

per prodi 

 2 prestasi 

tingkat provinsi 

per prodi 

Prestasi akademik: 

 1 prestasi 

tingkat 

internasional per 

prodi 

 2 prestasi 

tingkat nasional 

per prodi 

 3 prestasi 

tingkat provinsi 

per prodi 

3 Tercapainya jumlah 

prestasi non akademik 

mahasiswa pada tingkat 

provinsi, nasional dan 

internasional minimal 

sebanyak 0,01% dari 

keseluruhan jumlah 

mahasiswa aktif. 

 

 

Prestasi non 

akademik: 

 2 prestasi tingkat 

nasional per 

prodi 

 3 prestasi tingkat 

provinsi per 

prodi 

Prestasi non 

akademik: 

 1 prestasi 

tingkat 

internasional per 

prodi 

 2 prestasi 

tingkat nasional 

per prodi 

 3 prestasi 

tingkat provinsi 

per prodi 

Prestasi non 

akademik: 

 1 prestasi 

tingkat 

internasional per 

prodi 

 2 prestasi 

tingkat nasional 

per prodi 

 3 prestasi 

tingkat provinsi 

per prodi 

4 Tercapainya waktu 

tunggu lulusan mendapat 

pekerjaan yang sesuai 

dengan kompetensi prodi 

maksimal selama 6 bulan. 

 65% lulusan 

Program Sarjana 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi maksimal 

6 bulan. 

 65% lulusan 

magister 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi maksimal 

6 bulan 

 75% lulusan 

Program 

Sarjana 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi maksimal 

6 bulan. 

 75% lulusan 

magister 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi maksimal 

 85% lulusan 

Program 

Sarjana 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi maksimal 

6 bulan. 

 85% lulusan 

magister 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi maksimal 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

6 bulan 6 bulan 

5 Tercapainya minimal 80% 

lulusan bekerja sesuai 

dengan kompetensi 

program studi. 

 60% lulusan 

Program Sarjana 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi 

 60% lulusan 

magister 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi  

 70% lulusan 

Program 

Sarjana 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi 

 70% lulusan 

magister 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi 

 80% lulusan 

Program 

Sarjana 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi 

 80% lulusan 

magister 

mendapat 

pekerjaan yang 

sesuai dengan 

kompetensi 

prodi 

6 Tercapainya kepuasan 

pengguna lulusan 

terhadap kinerja lulusan 

minimal 75% 

 Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

lulusan terhadap 

kinerja lulusan 

60% 

 Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

lulusan 

terhadap kinerja 

lulusan 70% 

 Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

lulusan 

terhadap kinerja 

lulusan 80% 

7 Tercapainya minimal 75% 

lulusan mampu bekerja 

pada perusahaan tingkat 

internasional, nasional 

dan lokal atau 

berwirausaha, baik berizin 

maupun tidak berizin. 

 10% lulusan 

bekerja pada 

perusahaan 

tingkat 

internasional 

 70% lulusan 

bekerja pada 

perusahaan 

tingkat nasional 

 20% lulusan 

berwirausaha 

 15% lulusan 

bekerja pada 

perusahaan 

tingkat 

internasional 

 65% lulusan 

bekerja pada 

perusahaan 

tingkat nasional 

 20% lulusan 

berwirausaha 

 20% lulusan 

bekerja pada 

perusahaan 

tingkat 

internasional 

 60% lulusan 

bekerja pada 

perusahaan 

tingkat nasional 

 20% lulusan 

berwirausaha 

8 Terlaksananya analisis 

pemenuhan Capaian 

Pembelajaran Lulusan 

(CPL) yang diukur 

dengan metode yang sahih 

dan relevan terkait dengan 

keserbacukupan, 

kedalaman, dan 

kebermanfaatan analisis 

yang ditujukkan dengan 

peningkatan CPL setiap 

 Terlaksana 1 x 

monev per tahun 

dalam AMI. 

 Instrumen 

Monev diuji 

dengan metode 

statistik 

menunjukkan 

hasil yang valid 

dan reliabel. 

 Terlaksana 1 x 

monev per 

tahun dalam 

AMI. 

 Instrumen 

Monev diuji 

dengan metode 

statistik 

menunjukkan 

hasil yang valid 

 Terlaksana 1 x 

monev per 

tahun dalam 

AMI. 

 Instrumen 

Monev diuji 

dengan metode 

statistik 

menunjukkan 

hasil yang valid 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

tahun.  Hasil Monev 

atas pemenuhan 

CPL adalah 60% 

CPL terpenuhi 

dan reliabel. 

 Hasil Monev 

atas pemenuhan 

CPL adalah 

70% CPL 

terpenuhi 

dan reliabel. 

 Hasil Monev 

atas pemenuhan 

CPL adalah 

80% CPL 

terpenuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Tercapainya masa studi 

lulusan yang ideal, yaitu : 

1. S1: 3,5-4,5 tahun 

2. S2: 2-3 tahun 

 

 60% mahasiswa 

S1 lulus dengan 

masa studi ideal 

 60% mahasiswa 

S2 lulus dengan 

masa studi ideal 

 

 70% mahasiswa 

S1 lulus dengan 

masa studi ideal 

 70% mahasiswa 

S2 lulus dengan 

masa studi ideal 

 

 80% mahasiswa 

S1 lulus dengan 

masa studi ideal 

 80% mahasiswa 

S2 lulus dengan 

masa studi ideal 

10 Tercapainya target 

persentase kelulusan tepat 

waktu untuk program 

studi S1 minimal 50% 

 60% mahasiswa 

S1 selesai tepat 

waktu 

 60% mahasiswa 

S2 selesai tepat 

waktu 

 

 70% mahasiswa 

S1 selesai tepat 

waktu 

 70% mahasiswa 

S2 selesai tepat 

waktu 

 

 80% mahasiswa 

S1 selesai tepat 

waktu 

 80% mahasiswa 

S2 selesai tepat 

waktu 

11 Tercapainya target 

persentase keberhasilan 

studi untuk program studi 

S1 minimal 85% 

 60% mahasiswa 

S1 berhasil 

menyelesaikan 

studi. 

 60% mahasiswa 

S2 berhasil 

menyelesaikan 

studi. 

 

 70% mahasiswa 

S1 berhasil 

menyelesaikan 

studi. 

 70% mahasiswa 

S2 berhasil 

menyelesaikan 

studi. 

 

 85% mahasiswa 

S1 berhasil 

menyelesaikan 

studi tepat waktu. 

 85% mahasiswa 

S2 berhasil 

menyelesaikan 

studi. 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Adanya Sertifikat 

Pendamping Ijazah 

50% Prodi Sarjana di 

FPB UKSW memiliki 

60% Prodi Sarjana di 

FPB UKSW memiliki 

70% Prodi Sarjana di 

FPB UKSW memiliki 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

untuk setiap Prodi. Sertifikat 

Pendamping Ijazah 

Sertifikat 

Pendamping Ijazah 

Sertifikat Pendamping 

Ijazah 

2 Adanya publikasi 

ilmiah di jurnal 

nasional SINTA 2 

untuk mahasiswa 

Magister 

80% lulusan di Prodi 

Magister memiliki 

publikasi ilmiah di 

jurnal nasional 

minimal SINTA 2. 

90% lulusan di Prodi 

Magister memiliki 

publikasi ilmiah di 

jurnal nasional 

minimal SINTA 2. 

100% lulusan di Prodi 

Magister memiliki 

publikasi ilmiah di 

jurnal nasional 

minimal SINTA 2. 

 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Wakil Dekan 

3. Kaprodi 

4. Koordinator Promosi dan Kerjasama 

5. Koordinator Kemahasiswaan 

6. Dosen 

7. Mahasiswa 

8. Tim Penjaminan Mutu Fakultas 

G. REFERENSI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STANDAR MUTU PENDIDIKAN 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

 

Kode Dokumen : S-FPB-002 

Revisi ke- :  

Jumlah Halaman : 5 (lima) 

Berlaku sejak :  

 

PROSES 

PENANGGUNGJAWAB 

NAMA JABATAN TANGGAL 
TANDA 

TANGAN 

Perumusan 

Dr. Maria, SP, MP 

 

 

 

Dr. Ir. Lasmono Tri 

Sunaryanto, M.Sc 

Dr. Ir. Yuliawati, MP 

Dr. Maria Marina Herawati, 

SP, MP 

SatGas 

Penyusunan 

Standar 

 

Ketua 

Program 

Studi S1 dan 

S2 

30 November 

2020 

 

Pemeriksaan 

Dr. Maria, S.P., M.P. 

 

 

 

Dr. Ir. Endang Pudjihartati, 

MS. 

Koordinator 

SatGas 

Penyusunan 

Standar 

 

Wakil Dekan 

 

 

Penetapan 
Dr. Tinjung Mary Prihtanti, 

S.P., M.P. 
Dekan  

 

Pengendalian 

Dr. Ir. Lasmono Tri 

Sunaryanto, M.Sc 

Dr. Ir. Yuliawati, MP 

Dr. Maria Marina Herawati, 

SP, MP 

Ketua 

Program 

Studi S1 dan 

S2 

 

 

 

A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 



3. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang 

disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 

satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-

tujuan FPB UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, 

menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Isi Pembelajaran. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu 

isi pembelajaran diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik 

institusi maupun program studi.  

Tantangan pertama di sektor pendidikan FPB UKSW adalah mendesain dan 

mengimplementasikan model “whole person education” ke dalam sistem pendidikan di FPB UKSW 

dalam rangka mencapai profil lulusan creative minority dan pelayan. Kompleksitas persoalan di 

dunia kerja dan masyarakat kian menuntut kepemilikan multi-kompetensi dan kekuatan karakter 

pribadi yang dihasilkan dari model pendidikan tinggi yang multi, inter, dan trans-disiplin guna 

melengkapi keahlian terfokus dalam suatu bidang keahlian pilihan (intradisipliner). Model 

pendidikan yang menghasilkan lulusan sebagaimana ciri-ciri tersebut pun harus duduk di atas 

falsafah pendidikan yang berpusat pada kegiatan pembelajaran mahasiswa (learner-centered 

pedagogy), bukan lagi pada pengajaran dosen semata (teacher-centered). Menggunakan metaphor 

sebuah bangunan, maka struktur kurikulum S1 yang diusulkan adalah sebagai berikut: 

1. Foundation (tahun pertama): berisi matakuliah-matakuliah dasar/umum sebagai persiapan 

bagi mahasiswa baru untuk menghadapi masa perkuliahan yang sangat berbeda dari suasana 

di aras SMA, serta matakuliah-matakuliah yang mendukung “whole person education”. 

Fondasi ini terdiri atas matakuliah soft-skills (bahasa, critical thinking, etika, dll) dan 

matakuliah dasar yang dibutuhkan lintas prodi (misal matakuliah matematika).  



2. Pillars (tahun kedua dan ketiga): berisi matakuliah-matakuliah yang merupakan core 

curriculum dari masing-masing departemen dan program studi. 

3. Cupola (tahun keempat): berisi matakuliah-matakuliah pilihan/peminatan yang memiliki 

muatan, berasal dari, dan berbasis riset. Materi yang disajikan pada aras ini harus up-to-date 

(yaitu, sesuai tuntutan zaman) dan bersumber dari research interests para dosen serta 

memiliki porsi project yang cukup besar, sehingga setelah mengikuti matakuliah ini 

mahasiswa benar-benar memperoleh pengalaman riset dan idealnya memberikan kontribusi 

kepada kegiatan riset dosen. 

Pada aras S2, ciri dominan pendidikan pascasarjana di FPB UKSW adalah research-enriched.  

Untuk itu, progdi S2 bergerak ke luaran berupa tesis atau disertasi yang berisikan kumpulan paper-

paper yang dipublikasikan oleh mahasiswa (bersama dosen) (thesis by publication). Program-

program penguatan kapasitas riset dan publikasi kepada mahasiswa perlu dilakukan di progdi 

pascasarjana. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi menjamin bahwa setiap program studi memiliki kurikulum dengan 

tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu 

pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran untuk setiap program sebagai berikut: 

a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 

dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 

b. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang 

pengetahuan tertentu; dan 

2. Dekan dan  Kaprodi menjamin bahwa semua program studi menyusun kurikulum dengan 

tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau 

integratif. 

3. Dekan dan Kaprodi menjamin bahwa semua program studi menyusun kurikulum dengan 

tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian 

yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 

4. Dekan dan Kaprodi menjamin bahwa semua program studi memiliki matakuliah yang ditata 

secara terstruktur dengan menggunakan kode matakuliah yang identik dengan identitas 

program studi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. 

5. PR1 dan Dekan menetapkan kurikulum yang berlaku di FPB UKSW dan di semua program 

studi melalui SK Rektor. 



 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi menjalin kerjasama dengan para pengguna lulusan, 

pemerintah, alumni, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendapat masukan atas 

kebutuhan para pengguna lulusan serta mengevaluasi kurikulum yang sudah dilaksanakan. 

2. Kaprodi membentuk kelompok rumpun mata kuliah untuk mendiskusikan kurikulum sesuai 

rumpun mata kuliah dan hasilnya didiskusikan di level prodi untuk perbaikan isi 

pembelajaran. 

3. Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi secara aktif menjalin jejaring dengan asosiasi profesi 

untuk mendapatkan info terbaru perkembangan bidang ilmu masing-masing yang 

berdampak pada perumusan isi pembelajaran. 

4. Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi  mengikuti berbagai lokakarya tentang isi pembelajaran. 

5. Kaprodi menyusun tim kurikulum untuk merancang draft kurikulum yang menyesuaikan 

dengan perkembangan Permendikbud. 

6. Wakil Dekan dan Kaprodi secara aktif melakukan pembaharuan buku dan jurnal acuan 

kuliah sebagai koleksi perpustakaan. 

7. Dekan, Wakil Dekan,  Kaprodi dan Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

merancang integrasi kegiatan dan hasil riset ke dalam desain kurikulum untuk mendukung 

visi FPB UKSW menjadi fakultas dengan kinerja riset yang unggul. 

8. Dekan, Kaprodi, Koordinator Promosi dan Kerjasama melakukan tracer study setiap tahun. 

9. Tim PMF melakukan evaluasi capaian isi pembelajaran melakui mekanisme monev setiap 

semester. 

10. Dekan, Wakil Dekan, dan  Kaprodi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi capaian isi 

pembelajaran melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen. 

11. Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi menyusun strategi peningkatan standar capaian isi 

pembelajaran. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersedianya 

kebijakan 

pengembangan 

kurikulum FPB 

UKSW yang 

mempertimbangkan 

keterkaitan dengan 

 Perumusan 

kebijakan 

kurikulum 

yang 

ditetapkan 

dengan SK 

 Terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

kurikulum 

oleh 

 Terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

kurikulum 

oleh 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

visi dan misi FPB 

UKSW, 

pengembangan 

ilmu pengetahuan 

dan kebutuhan 

stakeholders yang 

komprehensif dan 

mempertimbangkan 

perubahan di masa 

depan. 

Rektor. 

 Implementasi 

kebijakan 

kurikulum 

dalam 

kurikulum 

prodi yang 

ditetapkan 

dengan SK 

Rektor. 

 65% prodi 

sudah 

merancang 

kurikulum 

Kampus 

Merdeka 

 Terlaksana 

kegiatan 

Monitoring 

dan evaluasi 

di level 

universitas 

dan fakultas 1 

kali setahun. 

Kaprodi 

melalui 

rapat dinas 

minimal 1 

kali dalam 

tiap 

semester. 

 75% prodi 

sudah 

melaksanak

an 

kurikulum 

Kampus 

Merdeka. 

 Terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

kurikulum 

di level 

fakultas 1 

kali dalam 

setahun. 

 

Kaprodi 

melalui 

rapat dinas 

minimal 1 

kali dalam 

tiap 

semester. 

 80% prodi 

sudah 

melaksanak

an 

kurikulum 

Kampus 

Merdeka. 

 Terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

kurikulum 

di level 

fakultas 1 

kali dalam 

setahun. 

 

2 Tersedianya 

pedoman 

pengembangan 

kurikulum program 

studi di FPB  

UKSW. 

 Penyusunan 

& 

pengesahan 

pedoman 

pengembang

an kurikulum 

program 

studi dengan 

SK Rektor. 

 Implementasi 

pedoman. 

 Monitoring 

dan evaluasi. 

 Monitoring 

dan 

evaluasi 

implement

asi 

pedoman 

dalam 

AMI 1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 Monitoring 

dan evaluasi 

implementas

i pedoman 

dalam AMI 

1 kali dalam 

1 tahun. 

3 Tersedianya 

pedoman 

implementasi 

kurikulum yang 

mencakup 

perencanaan, 

 Tersusun 

standar isi 

pembelajaran 

Fakultas 

berdasarkan 

Standar 

 Terlaksana 

monitoring 

dan 

evaluasi 

oleh PMF 

atas 

 Terlaksana 

monitoring 

dan 

evaluasi 

oleh PMF 

atas 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

pelaksanaan, 

pemantauan, dan 

peninjauan 

kurikulum. 

Pembelajaran 

Universitas 

yang 

ditetapkan 

oleh Dekan. 

 Terlaksana 

monev oleh 

PMF atas 

implementasi 

Standar 

Pembelajaran 

dalam AMI 

dan Monev 

Fakultas, 1 

kali dalam 1 

tahun. 

implement

asi Standar 

Pembelajar

an dalam 

AMI dan 

Monev 

Fakultas, 1 

kali dalam 

1 tahun. 

implementa

si Standar 

Pembelajar

an dalam 

AMI dan 

Monev 

Fakultas, 1 

kali dalam 

1 tahun. 

4 Terlaksananya 

pemutakhiran 

kurikulum prodi 

setiap 4-5 tahun 

sekali dengan 

melibatkan semua 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal. 

 Terusun 

dokumen 

pemutakhira

n kurikulum 

prodi dengan 

mengacu 

pada 

kebijakan 

Kampus 

Merdeka: 

Merdeka 

Belajar. 

 Monitoring 

dan evaluasi 

pemutakhira

n kurikulum 

terlaksana 

satu kali per 

tahun 

 Monitoring 

dan evaluasi 

implementas

i pedoman 

dalam AMI 

1 kali dalam 

1 tahun. 

 Terlaksana 

kegiatan 

review 

kurikulum 

yang 

melibatkan 

stakeholder 

1 kali dalam 

1 tahun di 

level prodi 

 Monitoring 

dan evaluasi 

implementa

si pedoman 

dalam AMI 

1 kali dalam 

1 tahun. 

 Terlaksana 

kegiatan 

review 

kurikulum 

yang 

melibatkan 

stakeholder 

1 kali dalam 

1 tahun di 

level prodi 

5 Tersedianya 

kurikulum program 

studi yang memuat 

capaian 

pembelajaran yang 

diturunkan dari 

profil lulusan yang 

mengacu pada hasil 

kesepakatan 

 Monitoring 

dan evaluasi 

capaian 

pembelajaran 

kurikulum 

dalam forum 

rapat prodi 1 

kali dalam 1 

 Monitoring 

dan 

evaluasi 

capaian 

pembelajar

an 

kurikulum 

dalam 

 Monitoring 

dan 

evaluasi 

capaian 

pembelajar

an 

kurikulum 

dalam 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

dengan asosiasi/ 

profesi dan 

memenuhi level 

KKNI. 

tahun. 

 Terlaksana 

tracer study 1 

kali dalam 1 

tahun. 

 Respon rate 

tracer study 

50% dari 

total lulusan. 

forum rapat 

prodi 1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 Terlaksana 

tracer study 

1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 Respon 

rate tracer 

study 50% 

dari total 

lulusan. 

forum rapat 

prodi 1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 Terlaksana 

tracer study 

1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 Respon rate 

tracer study 

50% dari 

total 

lulusan. 

6 Tersedianya 

struktur kurikulum 

program studi yang 

sesuai dengan 

capaian 

pembelajaran 

lulusan yang 

ditetapkan. 

 Terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi 

kurikulum 

program 

studi, 1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 Monitoring 

dan 

evaluasi 

kurikulum 

program 

studi, 1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 Monitoring 

dan 

evaluasi 

kurikulum 

program 

studi, 1 kali 

dalam 1 

tahun. 

 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Terbentuk 

kelompok dosen 

berdasarkan 

rumpun mata 

kuliah 

 Kelompok dosen 

berdasarkan 

rumpun mata 

kuliah 

melaksanakan 

diskusi minimal 1 

kali tiap semester. 

 Terlaksana monev 

oleh Kaprodi atas 

pelaksanaan diskusi 

kelompok rumpun 

mata kuliah, 

 Kelompok dosen 

berdasarkan 

rumpun mata 

kuliah 

melaksanakan 

diskusi minimal 1 

kali tiap semester. 

 Terlaksana monev 

oleh Kaprodi atas 

pelaksanaan diskusi 

kelompok rumpun 

mata kuliah, 

 Kelompok dosen 

berdasarkan 

rumpun mata 

kuliah 

melaksanakan 

diskusi minimal 1 

kali tiap semester. 

 Terlaksana monev 

oleh Kaprodi atas 

pelaksanaan diskusi 

kelompok rumpun 

mata kuliah, 

2 P3I melaksanakan 

workshop inovasi 

pembelajaran. 

 Terlaksana minimal 

1 kali tiap semester. 

 Terlaksana minimal 

1 kali tiap semester 

 Terlaksana minimal 

1 kali tiap semester 

3 Kegiatan integrasi 

pembelajaran 

 Terlaksana 20%  Terlaksana 30%  Terlaksana 40% 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

dengan penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat 

mata kuliah di 

prodi terintegrasi 

dengan penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat 

mata kuliah di 

prodi terintegrasi 

dengan penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat 

mata kuliah di 

prodi terintegrasi 

denga penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat 

 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Wakil Dekan 

3. Kaprodi 
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G. REFERENSI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STANDAR MUTU PENDIDIKAN 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

 

Kode Dokumen : S-FPB-003 

Revisi ke- :  

Jumlah Halaman : 5 (lima) 

Berlaku sejak :  

 

PROSES 

PENANGGUNGJAWAB 

NAMA JABATAN TANGGAL 
TANDA 

TANGAN 

Perumusan 

Dr. Maria, SP, MP 

 

 

 

Dr. Ir. Lasmono Tri 

Sunaryanto, M.Sc 

Dr. Ir. Yuliawati, MP 

Dr. Maria Marina Herawati, 

SP, MP 

SatGas 

Penyusunan 

Standar 

 

Ketua 

Program 

Studi S1 dan 

S2 

30 November 

2020 

 

Pemeriksaan 

Dr. Maria, S.P., M.P. 

 

 

 

Dr. Ir. Endang Pudjihartati, 

MS. 

Koordinator 

SatGas 

Penyusunan 

Standar 

 

Wakil Dekan 

 

 

Penetapan 
Dr. Tinjung Mary Prihtanti, 

S.P., M.P. 
Dekan  

 

Pengendalian 

Dr. Ir. Lasmono Tri 

Sunaryanto, M.Sc 

Dr. Ir. Yuliawati, MP 

Dr. Maria Marina Herawati, 

SP, MP 

Ketua 

Program 

Studi S1 dan 

S2 

 

 

 

 

A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 



3. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. 

4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang 

disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 

satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-

tujuan FPB UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, 

menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Proses Pembelajaran. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu 

proses pembelajaran diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik 

institusi maupun program studi. 

Proses pendidikan di FPB UKSW didesain untuk implementasi model “whole person 

education” ke dalam sistem pendidikan di FPB UKSW dalam rangka mencapai profil lulusan 

creative minority dan pelayan. Kompleksitas persoalan di dunia kerja dan masyarakat kian 

menuntut kepemilikan multi-kompetensi dan kekuatan karakter pribadi yang dihasilkan dari model 

pendidikan tinggi yang multi, inter, dan trans-disiplin guna melengkapi keahlian terfokus dalam 

suatu bidang keahlian pilihan (intradisipliner). Model pendidikan yang menghasilkan lulusan 

sebagaimana ciri-ciri tersebut pun harus duduk di atas falsafah pendidikan yang berpusat pada 

kegiatan pembelajaran mahasiswa (learner-centered pedagogy), bukan lagi pada pengajaran dosen 

semata (teacher-centered).  

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memenuhi karakteristik 

proses pembelajaran yang terdiri atas terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

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



2. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi wajib menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah dan 

disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang terstruktur dan terpantau 

pelaksanaannya. 

3. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi melalui dosen atau kelompok dosen serumpun wajib mengembangkan dan 

menetapkan RPS secara mandiri dan harus dievaluasi secara rutin dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan. 

4. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi merumuskan RPS dengan memuat hal-hal berikut ini: 

a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama 

Dosen pengampu; 

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan; 

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 

e. Metode Pembelajaran; 

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; 

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

i. Daftar referensi yang digunakan. 

5. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi harus melaksanakan perencanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi 

antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan 

RPS yang dilaksanakan rutin tiap awal semester dan dimonitor oleh Kaprodi. 

6. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi wajib mengacu pada standar penelitian FPB UKSW dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang terkait dengan penelitian agar tercapai luaran penelitian yang terintegrasi ke 

pengajaran. 

7. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian masyarakat agar tercapai 

luaran pengabdian masyarakat yang terintegrasi ke pengajaran. 



8. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahawa 

semua program studi harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler 

melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur secara sistematis dan 

terstruktur. 

9. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program studi harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler 

menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk 

mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan, yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

10. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

dosen menyajikan matakuliah menggunakan satu atau gabungan beberapa metode 

pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, peneltiian, 

perancangan dan pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, 

dan/atau bentuk lain dari kegiatan pengabdian masyarakat untuk memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

11. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

program sarjana dan magister wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, 

perancangan atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan 

dosen agar dapat meningkatkan pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman 

otentik, serta meningkatkan kesejahteran  masyarakat  dan  daya saing bangsa. 

  



12. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkunganFPB UKSW memastikan bahwa semua 

program sarjana wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada 

masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

13. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di FPB UKSW memastikan bahwa semua kurikulum 

yang dirancang program studi menyediakan peluang dan kesempatan pelaksanaan 

pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi dalam bentuk: 

a. pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; 

b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; 

c. pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan 

d. pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi; 

yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara rutin tiap semester. 

14. Dekan, Kaprodi dan tim kurikulum prodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa semua 

proses pembelajaran di luar program studi harus berdasarkan perjanjian kerja sama antara 

Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah 

diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester yang direncanakan, dilaksanakan 

dan dievaluasi secara rutin tiap semester. 

15. Dekan memastikan bahwa semua Kaprodi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam besaran 

Satuan Kredit Semester agar sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. 

16. Dekan dan Kaprodi di lingkunganFPB UKSW menjamin bahwa satu semester merupakan 

satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, 

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilaksanakan secara terstruktur, 

terjadwal dan terpantau. 

17. Dekan dan  Kaprodi di lingkungan FPB UKSW menjamin bahwa Semester antara dilaksanakan 

selama 8 minggu dengan beban belajar maksimal mahasiswa sebanyak 9 SKS dan harus 

memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan secara terstruktur, 

terjadwal dan terpantau pelaksanaannya. 

18. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa proses pembelajaran yang 

dilaksanakan adalah dengan masa dan beban belajar sebagai berikut: 

a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS; 

b. paling  lama  4  (empat)  tahun  akademik  untuk program magister, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS; atau 



19. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW menjamin bahwa pemenuhan masa dan beban 

belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dengan cara: 

a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi 

sesuai masa dan beban belajar 

b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa 

dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar program studi 

20. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa pelaksanaan pemenuhan 

masa dan beban dalam proses pembelajaran dilakukan dengan cara: 

a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan 

Pembelajaran di dalam Program Studi; 

b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan 

Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 

c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester 

merupakan Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang 

berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang 

berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 

21. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW menjamin bahwa bentuk Pembelajaran 1 (satu) 

Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri 

atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan 

penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan  mandiri  

60  (enam  puluh)  menit  per minggu per semester harus dilaksanakan secara terstruktur, 

terjadwal dan terpantau pelaksanaannya. 

22. Dekan dan  Kaprodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa bentuk pembelajaran 1 

(satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang 

sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 

kegiatan mandiri 70 tujuh puluh) menit per minggu per semester harus dilaksanakan secara 

terstruktur, terjadwal dan terpantau pelaksanaannya. 

23. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa perhitungan beban belajar 

dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam 

memenuhi capaian pembelajaran harus dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal dan terpantau 

pelaksanaannya. 

24. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW menjamin bahwa bentuk Pembelajaran 1 (satu) 

Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, 

pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus  



tujuh  puluh)  menit  per  minggu  per semester harus dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal 

dan terpantau pelaksanaannya. 

25. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW menjamin bahwa mahasiswa program sarjana 

yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama 

dapat mengambil maksimum 20  (dua  puluh )  Satuan  Kredit Semester per semester pada 

semester berikut. 

26. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW menjamin bahwa mahasiswa program magister 

yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor 

terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus 

terlebih dahulu dari program magister tersebut. 

27. Dekan dan Kaprodi di lingkungan FPB UKSW memastikan bahwa mahasiswa program 

magister yang  melanjutkan  ke  program  doktor  atau program doktor terapan harus 

menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor. 

28. Dekan, Kaprodi, dan Koordinator Kemahasiswaan di lingkungan FPB UKSW menjamin bahwa 

pemberian predikat mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang 

mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan 

memenuhi etika akademik dan harus dievaluasi capaiannya tiap semester. 

29. Dekan, Kaprodi, dan Koordinator Kemahasiswaan di lingkungan FPB UKSW memastikan 

bahwa pemberikan predikat mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa 

yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan 

memenuhi etika akademik harus dievaluasi capaiannya tiap semester. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Kaprodi membentuk Tim Satuan Tugas perumus standar proses pembelajaran. 

2. P3I menyelenggarakan pelatihan penyusunan RPS bagi dosen setiap semester. 

3. P3I menyelenggarakan pelatihan inovasi pembelajaran bagi dosen tiap semester. 

4. Kaprodi  menjalin kerjasama dengan prodi lain di luar kampus, asosiasi profesi atau lembaga 

lain yang relevan untuk pencapaian profil lulusan. 

5. Tim PMF melakukan monitoring dan evaluasi atas proses pembelajaran di semua jenjang 

pendidikan baik sarjana dan pascasarjana. 

6. Dekan dan Kaprodi memberikan arahan atas hasil monitoring dan evaluasi untuk 

ditindaklanjuti  

 

 

 



E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersedianya 

pedoman yang 

komprehensif dan 

rinci tentang 

penerapan sistem 

penugasan dosen 

berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, 

keahlian dan 

pengalaman dalam 

proses 

pembelajaran. 

Tersusun kebijakan 

sistem penugasan 

dosen yang 

ditetapkan dengan 

SK Dekan. 

 

Tersusun panduan 

sistem penugasan 

dosen berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, keahlian 

dan pengalaman 

dalam proses 

pembelajaran yang 

ditetapkan dengan 

SK Dekan. 

Terimplementasin

ya pedoman 

penerapan sistem 

penugasan dosen. 

 

Terlaksana AMI 

yang melakukan 

evaluasi 

ketersediaan dan 

pelaksanaan 

panduan secara 

rutin, terjadwal 

setiap tahun. 

Terimplementasiny

a pedoman 

penerapan sistem 

penugasan dosen. 

 

Terlaksana AMI 

yang melakukan 

evaluasi 

ketersediaan dan 

pelaksanaan 

panduan secara 

rutin, terjadwal 

setiap tahun. 

2 Tersedianya 

pedoman yang 

komprehensif dan 

rinci tentang 

penetapan strategi, 

metode dan media 

pembelajaran, serta 

penilaian 

pembelajaran. 

Terlaksananya 

penyusunan pedoman 

pembelajaran FPB 

UKSW 

 

 

Terlaksananya 

monev pembelajaran 

FPB UKSW 

 

Terlaksananya 

implementasi 

pedoman 

pembelajaran FPB 

UKSW 

 

Terlaksananya 

monev 

pembelajaran FPB 

UKSW 

Terlaksananya 

implementasi 

pedoman 

pembelajaran FPB 

UKSW 

 

Terlaksananya 

monev 

pembelajaran FPB 

UKSW 

3 Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi yang 

efektif tentang 

mutu proses 

pembelajaran yang 

hasilnya 

terdokumentasi 

secara 

komprehensif dan 

ditindak lanjuti 

secara 

berkelanjutan. 

Terlaksana monev di 

level prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 

Terlaksana monev di 

level universitas 

melalui evaluasi di 

akhir semester 

(SIASAT). 

 

Terlaksana monev di 

level universitas 

melalui mekanisme 

AMI secara rutin dan 

terjadwal. 

Terlaksana monev 

di level prodi oleh 

PMF setiap 

semester. 

 

Terlaksana monev 

di level universitas 

melalui evaluasi di 

akhir semester 

(SIASAT). 

 

Terlaksana monev 

di level universitas 

melalui 

mekanisme AMI 

secara rutin dan 

terjadwal. 

Terlaksana monev 

di level prodi oleh 

PMF setiap 

semester. 

 

Terlaksana monev 

di level universitas 

melalui evaluasi di 

akhir semester 

(SIASAT). 

 

Terlaksana monev 

di level universitas 

melalui mekanisme 

AMI secara rutin 

dan terjadwal. 

 



No Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 

 

4 Tercapainya target 

masa studi 

mahasiswa: 

 Program 

magister 

terselesaikan 

1,5-2,5 tahun 

 Program sarjana 

terselesaikan 

3,5-4,5 tahun 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh tim PMF  secara 

rutin dan terjadwal. 

 

Rata-rata persentase 

kelulusan tepat waktu 

mahasiswa FPB 

UKSW 65% 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal. 

 

Rata-rata 

persentase 

kelulusan tepat 

waktu mahasiswa 

FPB UKSW 75% 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal. 

 

Rata-rata 

persentase 

kelulusan tepat 

waktu mahasiswa 

FPB UKSW 85% 

5 Tercapainya target 

minimal 50% 

mahasiswa dapat 

lulus tepat waktu 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh tim PMF  secara 

rutin dan terjadwal. 

 

Rata-rata persentase 

kelulusan tepat waktu 

mahasiswa FPB 

UKSW 65% 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh LPM 

secara rutin dan 

terjadwal. 

 

Rata-rata 

persentase 

kelulusan tepat 

waktu mahasiswa 

FPB UKSW 75% 

 

 

 

 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal. 

 

Rata-rata 

persentase 

kelulusan tepat 

waktu mahasiswa 

FPB UKSW 85% 

6 Tercapainya 

persentase 

keberhasilan studi 

untuk setiap 

program studi 

minimal 85% 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh tim PMF secara 

rutin dan terjadwal. 

 

Persentase 

keberhasilan studi 

65% 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal. 

 

Persentase 

keberhasilan studi 

75% 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal. 

 

Persentase 

keberhasilan studi 

85% 

7 Terlaksananya 

proses 

pembelajaran yang 

interaktif, holistic, 

integratif, saintifik, 

Tersedia instrument 

dan pedoman monev 

pembelajaran FPB 

UKSW. 

 

Terlaksananya 

monev 

pembelajaran 

setiap semester 

oleh PMF 

Terlaksananya 

monev 

pembelajaran 

setiap semester 

oleh PMF 



No Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

kontekstual, 

tematik, efektif, 

kolaboratif dan 

berpusat pada 

mahasiswa di 

semua program 

studi di FPB 

UKSW 

Terlaksananya 

monev pembelajaran 

setiap semester oleh 

PMF 

 

Tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran 

mencapai 65% 

 

Tingkat kepuasan 

mahasiswa 

terhadap proses 

pembelajaran 

mencapai 70% 

 

Tingkat kepuasan 

mahasiswa 

terhadap proses 

pembelajaran 

mencapai 75% 

8 Tersedianya RPS 

untuk semua 

matakuliah di 

program studi yang 

muatannya 

mencakup target 

capaian 

pembelajaran, 

bahan kajian, 

metode 

pembelajaran, 

waktu dan tahapan, 

asesmen hasil 

capaian 

pembelajaran. RPS 

ditinjau dan 

disesuaikan secara 

berkala serta dapat 

diakses oleh 

mahasiswa, 

dilaksanakan 

secara konsisten. 

 

Terlaksananya 

pengkajian dan 

pemutakhiran RPS 

setiap tahun. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

 

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi kesesuaian 

RPS dengan proses 

pembelajaran. 

Terlaksananya 

pengkajian dan 

pemutakhiran RPS 

setiap tahun. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi 

kesesuaian RPS 

dengan proses 

pembelajaran. 

Terlaksananya 

pengkajian dan 

pemutakhiran RPS 

setiap tahun. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi 

kesesuaian RPS 

dengan proses 

pembelajaran. 

9 Tersedianya materi 

pembelajaran yang 

sesuai dengan RPS, 

memiliki 

kedalaman dan 

keluasan yang 

relevan untuk 

mencapai capaian 

pembelajaran 

lulusan, serta 

ditinjau ulang 

secara berkala. 

Terlaksananya 

peninjauan RPS 

secara rutin setiap 

semester untuk 

semua matakuliah. 

 

Tersedianya materi 

pembelajaran dan 

RPS terdokumentasi 

secara softfile di 

Prodi dan dapat 

diakses semua dosen. 

 

Terlaksana 

Terlaksananya 

peninjauan RPS 

secara rutin setiap 

semester untuk 

semua matakuliah. 

 

Tersedianya materi 

pembelajaran dan 

RPS 

terdokumentasi 

secara softfile di 

Prodi dan dapat 

diakses semua 

dosen. 

Terlaksananya 

peninjauan RPS 

secara rutin setiap 

semester untuk 

semua matakuliah. 

 

Tersedianya materi 

pembelajaran dan 

RPS 

terdokumentasi 

secara softfile di 

Prodi dan dapat 

diakses semua 

dosen. 



No Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

10 Terlaksananya 

pembelajaran 

dalam bentuk 

interaksi antara 

dosen, mahasiswa, 

dan sumber belajar 

dalam lingkungan 

belajar tertentu 

secara on-line dan 

off-line dalam 

bentuk audio-visual 

terdokumentasi. 

Terdokumentasi 

proses pembelajaran 

dalam bentuk audio-

visual yang disimpan 

di e-cabinet. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

Terdokumentasi 

proses 

pembelajaran 

dalam bentuk 

audio-visual yang 

disimpan di e-

cabinet. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

Terdokumentasi 

proses 

pembelajaran 

dalam bentuk 

audio-visual yang 

disimpan di e-

cabinet. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

 

 

11 Tersedianya bukti 

sahih adanya 

sistem dan 

pelaksanaan 

pemantauan proses 

pembelajaran yang 

dilaksanakan 

secara periodik 

untuk menjamin 

kesesuaian dengan 

RPS dalam rangka 

menjaga mutu 

proses 

pembelajaran. 

Hasil monev 

terdokumentasi 

dengan baik dan 

digunakan untuk 

Tersedia instrument 

monitoring dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

(kesesuaian RPS 

dengan fakta). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia 

instrument 

monitoring dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

(kesesuaian RPS 

dengan fakta). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia 

instrument 

monitoring dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

(kesesuaian RPS 

dengan fakta). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 



No Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

meningkatkan 

mutu proses 

pembelajaran. 

12 Tersedianya bukti 

yang sahih tentang 

pemenuhan standar 

penelitian dalam 

proses 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

penelitian. 

Tersedia laporan 

penelitian yang 

terintegrasi dengan 

pembelajaran yang 

lengkap (SK 

Pembantu Rektor V, 

Surat Tugas, Materi, 

Berita Acara 

Kegiatan). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia laporan 

penelitian yang 

terintegrasi dengan 

pembelajaran yang 

lengkap (SK 

Pembantu Rektor 

V, Surat Tugas, 

Materi, Berita 

Acara Kegiatan). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia laporan 

penelitian yang 

terintegrasi dengan 

pembelajaran yang 

lengkap (SK 

Pembantu Rektor 

V, Surat Tugas, 

Materi, Berita 

Acara Kegiatan). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

13 Tersedianya bukti 

yang sahih tentang 

pemenuhan standar 

pengabdian kepada 

masyarakat dalam 

proses 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

Tersedia laporan 

pengabdian 

masyarakat yang 

terintegrasi dengan 

pembelajaran yang 

lengkap (SK 

Pembantu Rektor V, 

Surat Tugas, Materi, 

Berita Acara 

Kegiatan). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia laporan 

pengabdian 

masyarakat yang 

teritegrasi dengan 

pembelajaran yang 

lengkap (SK 

Pembantu Rektor 

V, Surat Tugas, 

Materi, Berita 

Acara Kegiatan). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia laporan 

pengabdian 

masyarakat yang 

terintegrasi dengan 

pembelajaran yang 

lengkap (SK 

Pembantu Rektor 

V, Surat Tugas, 

Materi, Berita 

Acara Kegiatan). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

14 Tersedianya bukti 

yang sahih tentang 

kesesuaian metode 

pembelajaran 

dengan capaian 

Tersedia notulen 

rapat/laporan 

Kaprodi/Kadep atas 

kesesuaian metode 

pembelajaran dengan 

Tersedia notulen 

rapat/laporan 

Kaprodi/Kadep 

atas kesesuaian 

metode 

Tersedia notulen 

rapat/laporan 

Kaprodi/Kadep 

atas kesesuaian 

metode 



No Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

pembelajaran 

matakuliah yang 

direncanakan pada 

semua matakuliah. 

capaian pembelajaran 

mata kuliah yang 

direncanakan pada 

semua mata kuliah. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

pembelajaran 

dengan capaian 

pembelajaran mata 

kuliah yang 

direncanakan pada 

semua mata 

kuliah. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

pembelajaran 

dengan capaian 

pembelajaran mata 

kuliah yang 

direncanakan pada 

semua mata kuliah. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

15 Terlaksananya 

pembelajaran 

dalam bentuk 

praktikum, praktik 

studio, praktik 

bengkel, atau 

praktik lapangan 

minimal selama 

20% dari 

keseluruhan waktu 

pendidikan. 

Tersedia rancangan 

mata kuliah 

praktikum. 

 

Terlaksana mata 

kuliah praktikum 

(buku praktikum dan 

RPS tersedia 

lengkap). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia 

rancangan mata 

kuliah praktikum. 

 

Terlaksana mata 

kuliah praktikum 

(buku praktikum 

dan RPS tersedia 

lengkap). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

Tersedia rancangan 

mata kuliah 

praktikum. 

 

Terlaksana mata 

kuliah praktikum 

(buku praktikum 

dan RPS tersedia 

lengkap). 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

16 Tersedianya bukti 

sahih tentang 

sistem dan 

pelaksanaan 

monitoring dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

mencakup 

karakteristik, 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

proses 

Tersedia sistem 

informasi audit mutu 

yang dan sistem e 

cabinet untuk 

menyimpan bukti 

pelaksanaan 

pembelajaran (RPS, 

Berita Acara 

Kegiatan 

Perkuliahan). 

 

Terlaksana 

Tersedia sistem 

informasi audit 

mutu yang dan 

sistem e cabinet 

untuk menyimpan 

bukti pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPS, Berita Acara 

Kegiatan 

Perkuliahan). 

 

Terlaksana 

Tersedia sistem 

informasi audit 

mutu yang dan 

sistem e cabinet 

untuk menyimpan 

bukti pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPS, Berita Acara 

Kegiatan 

Perkuliahan). 

 

Terlaksana 
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pembelajaran dan 

beban belajar 

mahasiswa yang 

dilaksanakan 

secara konsisten 

dan ditindak 

lanjuti. 

monitoring dan 

evaluasi setiap tahun 

oleh Tim PMF secara 

rutin dan terjadwal 

dan dilaporkan ke 

LPM. 

 

Tersedia Berita 

Acara Tindak Lanjut 

oleh Kaprodi/Dekan 

atas hasil evaluasi 

Tim PMF. 

 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

Tersedia Berita 

Acara Tindak 

Lanjut oleh 

Kaprodi/Dekan 

atas hasil evaluasi 

Tim PMF. 

 

monitoring dan 

evaluasi setiap 

tahun oleh Tim 

PMF secara rutin 

dan terjadwal dan 

dilaporkan ke 

LPM. 

 

Tersedia Berita 

Acara Tindak 

Lanjut oleh 

Kaprodi/Dekan 

atas hasil evaluasi 

Tim PMF. 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 



3. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. 

4. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang 

disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 

satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan FPB 

UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, 

menetapkan serta melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu 

penilaian pembelajaran diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik 

institusi maupun program studi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa bahwa dosen melaksanakan penilaian pembelajaran 

yang mencakup:  

a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu 

memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 

b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara 

Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 



2. Dekan dan Kaprodi menjamin bahwa dosen melaksanakan penilaian menggunakan teknik 

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

secara transparan dan harus dievaluasi secara rutin dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 

3. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana 

pembelajaran, dapat dilakukan oleh: 

a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 

b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 

c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku 

kepentingan yang relevan. 

4. Dekan dan Kaprodi menjamin bahwa dosen melaksanakan penilaian menggunakan instrumen 

penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau 

karya desain secara transparan dan harus dievaluasi secara rutin dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan. 

5. Dekan dan Kaprodi menjamin bahwa dosen melaksanakan penilaian penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi 

dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.  

6. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara 

berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan secara transparan dan harus dievaluasi 

secara rutin dengan prosedur yang sudah ditetapkan. 

7. Dekan dan Kaprodi menjamin bahwa dosen melaksanakan penilaian dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

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

dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; 

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

indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian; 

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada 

mahasiswa; dan 

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan 

transparan. 

8. Dekan dan Kaprodi  harus menjamin bahwa dosen melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai 

dengan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau 

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

dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 



9. Dekan dan  Kaprodi harus menjamin bahwa dosen melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran secara transparan dan harus dievaluasi secara rutin dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan. . 

10. Dekan dan Kaprodi harus menjamin bahwa dosen melaporkan penilaian  berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran 

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

3,5 (tiga koma lima) berkategori lebih dari baik, huruf B setara dengan angka 3 (tiga) 

berkategori baik; huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori lebih dari 

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

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

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

11. Dekan dan Kaprodi harus menjamin bahwa dosen menggunakan sistem penilaian patokan 

sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. 

12. Dekan dan Kaprodi  harus menjamin bahwa dosen mengumumkan hasil penilaian kepada 

mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester 

secara daring. 

13. Dekan dan Kaprodi harus menjamin bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap 

semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dinyatakan dalam besaran 

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang 

ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan 

Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 

14. Dekan dan Kaprodi harus menjamin bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada 

akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung dengan 

cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan  Satuan  

Kredit  Semester  mata  kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester 

mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 

15. Dekan dan Kaprodi harus menjamin  bahwa kelulusan mahasiswa  program  diploma  dan  

program  sarjana dinyatakan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan 

dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima). 

16. Dekan dan Kaprodi harus menjamin bahwa predikat kelulusan mahasiswa program sarjana 

diberikan kepada lulusan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat memuaskan apabila mencapai Indeks 

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

nol); 



b. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat sangat memuaskan apabila mencapai  

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

lima nol); atau 

c. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi 

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

17. Dekan dan Kaprodi harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa  program magister apabila 

telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan  dan  memiliki  capaian  pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih 

besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 

18. Dekan dan Kaprodi harus memastikan bahwa predikat kelulusan mahasiswa program magister 

dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat memuaskan apabila mencapai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima 

nol); 

b. mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat sangat memuaskan apabila mencapai 

Indeks Prestasi  Kumulatif  (IPK)  3,51  (tiga  koma  lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga 

koma tujuh lima); 

c. mahasiswa  dinyatakan  lulus  dengan  predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 

19. Dekan dan Kaprodi wajib memberikan hak-hak kepada mahasiswa yang telah lulus dalam 

bentuk sebagai berikut: 

a. ijazah,  bagi  lulusan  program  diploma,  program sarjana, program  magister,  program  

magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; 

b. gelar; dan 

c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- 

undangan. 

20. Dekan dan Kaprodi harus memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikat Keterangan Pendamping 

ijazah yang berasal dari profesi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga 

sertifikasi yang terakreditasi untuk lulusan FPB UKSW. 

 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Kaprodi membentuk Tim perumus standar penilaian pembelajaran yang melakukan 

pengembangan standar sesuai dengan hasil evaluasi LPM. 



2. Kaprodi melakukan workshop, bimbingan, seminar tentang penilaian pembelajaran yang tepat. 

3. Kaprodi/Dekan/Wadek wajib memonitor proses penilaian pembelajaran setiap semester 

minimal satu kali dengan data yang terdokumentasi. 

4. Tim PMF melakukan monitoring dan evaluasi atas proses penilaian pembelajaran di semua 

jenjang pendidikan baik sarjana dan pascasarjana melalui Audit Mutu Internal berbasis sistem 

informasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu (Si- IMUT). 

5. Dekan memberikan arahan atas hasil monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran untuk 

ditindaklanjuti. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Terlaksananya monitoring dan 

evaluasi 

yang efektif tentang mutu 

proses pembelajaran yang 

hasilnya terdokumentasi 

secara komprehensif dan 

ditindak lanjuti secara 

berkelanjutan. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

 

 

 

 

 

 

 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 

2 Tersedianya bukti sahih 

tentang dipenuhinya 5 prinsip 

penilaian (edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi dan 

dilengkapi dengan 

rubrik/portofolio penilaian 

minimum 70% jumlah 

matakuliah. 

Tersedia RPS 

yang memenuhi 

penilaian 

(edukatif, otentik, 

objektif, 

akuntabel, dan 

transparan yang 

dilakukan secara 

terintegrasi dan 

dilengkapi dengan 

rubrik/ portofolio 

penilaian 

minimum 50% 

jumlah 

matakuliah). RPS 

disahkan oleh 

Kaprodi. 

Tersedia RPS 

yang memenuhi 

penilaian 

(edukatif, otentik, 

objektif, 

akuntabel, dan 

transparan yang 

dilakukan secara 

terintegrasi dan 

dilengkapi dengan 

rubrik/ portofolio 

penilaian 

minimum 60% 

jumlah 

matakuliah). RPS 

disahkan oleh 

Kaprodi. 

Tersedia RPS 

yang memenuhi 

penilaian 

(edukatif, otentik, 

objektif, 

akuntabel, dan 

transparan yang 

dilakukan secara 

terintegrasi dan 

dilengkapi dengan 

rubrik/ portofolio 

penilaian 

minimum 70% 

jumlah 

matakuliah). RPS 

disahkan oleh 

Kaprodi. 

3 Tersedianya bukti sahih yang 

menunjukkan kesesuaian 

teknik (observasi, partisipasi, 

unjuk kerja, tes tertulis, tes 

lisan, dan angket) dan 

instrumen (rubrik, portofolio, 

dan karya desain) penilaian 

terhadap capaian 

pembelajaran minimum 75% 

dari jumlah matakuliah. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

4 Tersedianya bukti sahih 

pelaksanaan penilaian 

mencakup 7 unsur: 

 Tersedia RPS 

yang lengkap 

dan disahkan, 

 Tersedia RPS 

yang lengkap 

dan disahkan, 

 Tersedia RPS 

yang lengkap 

dan disahkan, 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. mempunyai kontrak 

rencana penilaian, 

2. melaksanakan 

penilaian sesuai 

kontrak atau 

kesepakatan, 

3. memberikan umpan 

balik dan memberi 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil 

kepada mahasiswa, 

4. mempunyai 

dokumentasi penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

5. mempunyai prosedur 

yang mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan 

pemberian tugas atau 

soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil 

observasi, dan 

pemberian nilai akhir, 

6. pelaporan penilaian 

berupa kualifikasi 

keberhasilan 

mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata 

kuliah dalam bentuk 

huruf dan angka, 

7. mempunyai bukti- 

bukti rencana dan 

telah melakukan 

proses perbaikan 

berdasar hasil monev 

penilaian. 

terekam secara 

softcopy. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

terekam secara 

softcopy. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 

terekam secara 

softcopy. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

prodi oleh PMF 

setiap semester. 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di level 

universitas 

melalui evaluasi 

di akhir 

semester 

(SIASAT). 

 Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi di 

level 

universitas 

melalui 

mekanisme 

AMI secara 

rutin dan 

terjadwal 
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A. DEFINISI ISTILAH 

 

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 

penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 

(13)). 

2. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UKSW dan tidak menjadi 

pegawai tetap pada instansi lain dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai 

dengan disiplin ilmu pada Program Studi (Permendikbud RI No 3 Th 2020, Pasal 31 (2)).  

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, Pasal 1 (14)). 

4. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan 

kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, Pasal 28). 

5. Kualifikasi Akademik Dosen adalah kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang 

harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah (Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 29 (2)). 

6. Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi 

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 29 (3)). 

7. Standar Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap 

Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 

31 (4)). 

8. Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib 

dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

bersangkutan. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan 

program diploma 3 (tiga), dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik 

paling rendah SMA atau sederajat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 32 (1,2,3)). 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan FPB 

UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, 



menetapkan serta melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Standar mutu ini 

disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. lndikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu 

dosen dan tenaga kependidillan diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-

PT, baik institusi maupun program studi 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi menjamin setiap program studi di FPB UKSW memiliki minimal 5 dosen 

homebase yang relevan dengan prodi  dan rasio dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu 

matakuliah terhadap jumlah mahasiswa untuk prodi S1 adalah 1:25,  kualifikasi Akademik 

minimal  Magister (untuk Prodi S1) dan minimal Doktor  (untuk Prodi S2), semua dosen 

mempunyai sertifikat sebagai pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

menyelenggarakan pendidikan  dalam rangka  pemenuhan capaian pembelajaran. 

2. Dekan dan kaprodi menjamin status dosen tetap semua telah ditetapkan oleh YPTKSW sesuai 

peraturan kepegawaian yang berlaku dan semua memiliki SK penetapan yang disimpan oleh 

ybs dan copy dokumen disimpan di TU Fakultas. 

3. Dekan dan kaprodi menjamin dosen tidak tetap memperoleh  SK Pengampu Matakuliah yang 

diterbitkan oleh PR 1 dan  rasio jumlah dosen tidak tetap dengan dosen tetap pengampu 

matakuliah kurang dari 10%. 

4. Dekan dan kaprodi S1 menjamin rasio jumlah dosen berpendidikan S3 terhadap jumlah dosen 

tetap pengampu matakuliah paling sedikit 50%.  

5. Dekan dan kaprodi menjamin bahwa Jumlah dosen berjafa dibawah Lektor maksimal 30%. 

6. Dekan dan Kaprodi menjamin jumlah dosen tetap  yang ditugaskan sebagai pengampu 

matakuliah  dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi setiap program studi 

minimal   12 orang untuk Program S1 dan minimal 6 untuk Program S2.  

7. Kaprodi S1 dan S2 menjamin jumlah maksimum  beban bimbingan skripsi sebagai 

pembimbing utama adalah 10 mahasiswa dan bimbingan tesis sebagai pembimbing utama 

adalah 6 mahasiswa. 

8. Kaprodi wajib mengatur tugas dan menghitung beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen 

waktu mengajar penuh   dengan mengupayakan  beban kerja  ideal yaitu 12 sks – 16 sks setiap 

semester yang meliputi  tugas Tri Darma PT. 

9. Setiap dosen  dalam satu semester minimal mempunyai satu kegiatan penelitian  atau publikasi 

ilmiah di jurnal terakreditasi  dan satu kegiatan pengabdian masyarakat.   



10. Dekan dan kaprodi merancang dan mengkoordinasikan agar dalam setiap tahun ada dosen yang 

melakukan kegiatan yang terkait dengan rekognisi (pengakuan atas kepakarannya).  

11. Dekan dan Wakil dekan  menjamin FPB mempunyai tenaga laboran yang mencukupi dengan 

kualifikasi akademik tenaga laboran paling rendah adalah lulusan S1 untuk laboratorium 

indoor dan lulusan SLTA untuk laboratorium kebun, masing masing mempunyai  sertifikat 

kompetensi sesuai dengan tugasnya. 

12. Dekan dan wakil dekan menjamin FPB mempunyai tenaga administrasi yang cukup dan  mulai 

tahun 2018 rekruitmen dengan kualifikasi akademik paling rendah adalah lulusan Diploma 3 

dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugasnya.  

13. Wakil dekan mempunyai data yang up to date tentang kualifikasi akademik dan kompetensi  

tenaga kependidikan UKSW di luar FPB yang relevan dengan pelayanan di FPB. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan, wakil dekan dan kaprodi  melalui Rapat kerja setiap tahun mengevaluasi kecukupan 

tenaga dosen tetap,  tenaga  laboran dan tenaga kependidikan serta membuat  man power 

planning dan mengkoordinasikan/memperjuangkan realisasinya dengan mengajukan kepada 

Pimpinan Universitas dan Yayasan UKSW untuk disetujui. 

2. Dekan, wakil dekan dan kaprodi melaksanakan  rekruitmen dosen  dan mengkoordinasikan 

proses pendampingan dosen baru hingga menjadi dosen tetap. 

3. Dekan dan kaprodi menugaskan dosen untuk studi lanjut  dan mengurus kenaikan Jafa sesuai 

dengan man power planning. 

4. Dekan dan wakil dekan memastikan tersedianya dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik seluruh dosen yang mengajar matakuliah di FPB, memfasilitasi, mendorong, 

mengingatkan  dosen tetap untuk memproses kenaikan Jafa dengan menyediakan tenaga 

administrasi khusus. 

5. Setiap semester kaprodi melakukan simulasi kecukupan beban tugas dosen homebase dan 

mengupayakan kecukupan tugas Tri Darma dosen, melalui pengaturan tugas mengajar, 

pembimbingan PL/KKN/TA, tugas penelitian/publikasi dan PkM, dengan mengacu pada 

standar yang diberlakukan. 

6. Setiap semester dosen homebase prodi wajib melakukan kegiatan Tridarma PT, membuat 

laporan BKD, mengkompilasi dokumen untuk pengurusan jafa dan mengajukan kenaikan jafa  

pada periode kecukupan poin sudah tercapai, dibantu tenaga yang disediakan Fakultas.  

7. Wakil dekan mengkoordinasikan rekuruitmen tenaga laboran dan tenaga kependidikan, 

memantau kinerja laboran dan tenaga kependidikan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi  

melalui berbagai kegiatan.  



8. Wakil dekan mengkoordinasikan kecukupan tenaga kependidikan  di luar FPB sebagai 

pendukung kegiatan Tri Darma PT di FPB.  

9. Wakil Dekan menjamin Fakultas memiliki prosedur yang diperlukan  sebagai pedoman proses 

realisasi standar dosen dan tenaga kependidikan, yaitu:  

a. Prosedur rekrutmen dan seleksi dosen tidak tetap 

b. Prosedur studi lanjut dosen 

c. Prosedur rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan 

d. Prosedur pembagian beban kerja dosen 

e. Prosedur pengajuan jafa 

f. Prosedur percepatan jafa 

g. Dokumen kode etik dosen 

h. Dokumen kode etik tenaga kependidikan 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

Indikator Kinerja Utama 

No Indikator Periode Pencapaian 

  2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Terpenuhinya  

5 dosen tetap 

homebase 

prodi  S1  dan 

S2 dengan 

kualifikasi 

minimum 

Magister 

untuk S1 dan 

Doktor untuk 

S2. 

 

Jumlah dosen 

hombase prodi 

minimal 5 dengan  

kualifikasi  

akademik  

minimun Magister 

untuk prodi S1 

dan Doktor untuk 

prodi S2 serta 

memiliki  

kompetensi 

sebagai pendidik . 

 

Terlaksananya 

monev jumlah 

dosen  dan man 

power  planning 

setiap akhir tahun. 

Jumlah dosen 

hombase prodi 

minimal 5 dengan  

kualifikasi  

akademik  

minimun Magister 

untuk prodi S1 

dan Doktor untuk 

prodi S2 serta 

memiliki  

kompetensi 

sebagai pendidik . 

 

Terlaksananya 

monev jumlah 

dosen dan man 

power planning 

setiap akhir tahun. 

Jumlah dosen 

hombase prodi 

minimal 5 dengan  

kualifikasi  

akademik  

minimun Magister 

untuk prodi S1 

dan Doktor untuk 

prodi S2 serta 

memiliki  

kompetensi 

sebagai pendidik . 

 

Terlaksananya 

monev jumlah 

dosen dan man 

power planning  

setiap akhir tahun. 

2 Terpenuhinya 

rasio dosen 

pengampu 

matakuliah 

terhadap 

mahasiswa 

1:25 

Terlaksananya 

monev  terhadap  

rasio jumlah 

dosen pengampu 

matakuliah prodi 

terhadap 

mahasiswa .  

Terlaksananya 

monev  terhadap  

rasio jumlah 

dosen pengampu 

matakuliah prodi 

terhadap 

mahasiswa 

 

Terpenuhinya 

Terlaksananya 

monev  terhadap  

rasio jumlah 

dosen pengampu 

matakuliah prodi 

terhadap 

mahasiswa . 

 

Terpenuhinya 



rasio dosen 

pengampu 

matakuliah prodi 

terhadap 

mahasiswa 1:25 

rasio dosen 

pengampu 

matakuliah prodi 

terhadap 

mahasiswa 1:25 

3 Tersedianya 

dokumen  

bukti 

kualifikasi 

akademik 

dosen tetap 

dan 

kompetensi  

sebagai 

pendidik 

Semua dokumen 

kualifikasi 

akademik  (ijazah) 

dan sertifikat 

kompetensi 

sebagai pendidik 

tersedia dalam 

bentuk  hardcopy 

dan softcopy. 

 

Terlaksananya 

pendokumentasian  

 

Semua dokumen 

kualifikasi 

akademik  (ijazah) 

dan sertifikat 

kompetensi 

sebagai pendidik 

tersedia dalam 

bentuk  hardcopy 

dan softcopy. 

 

Terlaksananya 

pendokumentasian 

secara 

berkelanjutan 

Semua dokumen 

kualifikasi 

akademik  (ijazah) 

dan sertifikat 

kompetensi 

sebagai pendidik 

tersedia dalam 

bentuk  hardcopy 

dan softcopy. 

 

Terlaksananya 

pendokumentasian 

secara 

berkelanjutan 

4 Tercukupinya 

rasio dosen 

berpendidikan 

S3 dengan 

dosen 

pengampu 

matakuliah 

prodi S1 

minimal 50%. 

Rasio dosen 

berpendidikan S3 

dengan dosen 

pengampu 

matakuliah prodi 

S1 minimal 50%. 

 

Terlaksananya  

program studi 

lanjut dosen. 

 

Terlaksananya 

monev man power 

planning  

 

Rasio dosen 

berpendidikan S3 

dengan dosen 

pengampu 

matakuliah prodi 

S1 minimal 50%. 

 

Terlaksananya  

program studi 

lanjut dosen. 

 

Terlaksananya 

monev man power 

planning  

 

Rasio dosen 

berpendidikan S3 

dengan dosen 

pengampu 

matakuliah prodi 

S1 minimal 50%. 

 

Terlaksananya  

program studi 

lanjut dosen. 

 

Terlaksananya 

monev man power 

planning  

 

5 Beban 

pembimbingan 

TA , maksimal  

10 mahasiswa 

sebagai 

pembimbing 

utama prodi 

S1 dan 

maksimal 6 

mahasiswa  

per semester 

pada prodi S2.  

Tersedianya data 

pembimbingan 

TA setiap 

semester . 

 

 Jumlah dosen yg 

mem bimbing 

skripsi  lebih dari 

10 per semester 

semakin sedikit 

dan  tidak ada 

dosen yang 

membimbing 

Tesis  lebih dari  6 

mhs  per semester 

Tersedianya data 

pembimbingan 

TA setiap 

semester . 

 

 Jumlah dosen yg 

mem bimbing 

skripsi  lebih dari 

10 per semester 

semakin sedikit 

dan  tidak ada 

dosen yang 

membimbing 

Tesis  lebih dari  6 

mhs  per semester 

Tersedianya data 

pembimbingan 

TA setiap 

semester . 

 

 Jumlah dosen yg 

mem bimbing 

skripsi  lebih dari 

10 per semester 

semakin sedikit 

dan  tidak ada 

dosen yang 

membimbing 

Tesis  lebih dari  6 

mhs  per semester 

 Jumlah dosen 

tetap berjafa di 

bawah Lektor 

Jumlah dosen 

tetap berjafa di 

bawah Lektor 

Jumlah dosen 

tetap berjafa di 

bawah Lektor 

Jumlah dosen 

tetap berjafa di 

bawah Lektor 



maksimal 

30%. 

maksimal 30%. 

 

Terlaksananya 

monev kenaikan 

jafa dosen tetap.  

maksimal 30%. 

 

Terlaksananya 

monev kenaikan 

jafa dosen tetap. 

maksimal 30%. 

 

Terlaksananya 

monev kenaikan 

jafa dosen tetap. 

 Setiap dosen 

memiliki  satu 

publikasi  

ilmiah dan 

laporan 

kegiatan PkM  

ssetiap 

semester.   

Setiap dosen 

memiliki  satu 

publikasi  ilmiah 

dan laporan 

kegiatan PkM  

ssetiap semester 

Setiap dosen 

memiliki  satu 

publikasi  ilmiah 

dan laporan 

kegiatan PkM  

ssetiap semester 

Setiap dosen 

memiliki  satu 

publikasi  ilmiah 

dan laporan 

kegiatan PkM  

ssetiap semester 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Wakil dekan 

3. Ketua program  studi 

4. Dosen 

5. Tenaga kependidikan 

6. Tenaga laboran 

7. Tim Penjaminan Mutu Fakultas 

8. Pimpinan Universitas  dan Yayasan UKSW 

9. BPSDM 

10. Direktur Perpustakaan, BAK, BTSI 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususunya proses belajar mengajar. Mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana pembelajaran, minimum terdiri atas :  perabot; 

peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik dan repositori; instrumentasi 

eksperimen; sarana olahraga; sarana berolahraga; fasilitas umum; bahan habis pakai; sarana 

pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.  



2. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan 

agar tujuan pendidikan tercapai. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar 

prasarana pembelajaran, minimum terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; 

laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; 

ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata 

usaha; dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.  

3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan 

prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 33). 

4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 (9)). 

5. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja ( Panduan Penyusunan 

Capaian Pembelajaran Lulusan  Progdi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen 

Dikti Kemendikbud 2014 ). CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh 

seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP 

disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, 

dan wewenang dan tanggung jawab 

6. Suasana akademik (academic atmosphere ) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan 

untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, 

misi, dan tujuannya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi 

akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber 

belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko-

kurikuler dan ekstra-kurikuler, dan lainlain (Pedoman Penjaminan Mutu, Direktorat Pembinaan 

Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2003, 

diakses dari https://rzabdulaziz.files.wordpress.com/2013/05/buku-6-suasana-akademik.pdf).  

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, serta 

memastikan bahwa tujuan-tujuan FPB UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW 

merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran. Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

https://rzabdulaziz.files.wordpress.com/2013/05/buku-6-suasana-akademik.pdf


yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur ketercapaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran diturunkan dari SNPT dan 

dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik institusi maupun program studi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

 

1. Wakil dekan menjamin FPB UKSW setiap tahun memiliki sarana pembelajaran yang relevan 

dan mutakhir serta aksesbilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran 

dan meningkatkan suasana akademik, yang terdiri atas:  

a. Perabot (meja, kursi, almari, rak):  untuk sarana bekerja bagi pejabat struktural, dosen, tata 

usaha, LK, laboran dan untuk menerima tamu serta  sarana diskusi/rapat/ujian/kuliah. 

b. peralatan pendidikan: komputer, white board, modul, soft ware (program statistik, 

administrasi keuangan/Sikasa, Siasat, i-daun, dll). 

c. media pendidikan: audio (lab bahasa Inggris); visual : x-banner, gambar/foto; audio visual 

(F-learn, LCD, slide, video). 

d. buku, buku elektronik, jurnal, e-jurnal, dan repositori. 

e. sarana teknologi informasi, komunikasi dan publikasi hasil penelitian: telpon, Whatsap 

Group, Email, TV, Website FPB, papan pengumuman, website Jurnal FPB (Agric).  

f. instrumentasi eksperimen: alat laboratorium indoor dan outdoor. 

g. sarana olahraga: bola (basket, sepakbola),   

h. sarana berkesenian: alat musik.  

i. sarana fasilitas umum: dispenser, wastafel, kursi tunggu,  kendaraan untuk studi lapang, 

megaphone, portable amplifier, sarana informasi FPB (booklet, X-banner, video).   

j. bahan habis pakai; bahan kimia, bahan praktikum non kimia.    

k. sarana pemeliharaan (sapu, tempat sampah, AC), keselamatan dan keamanan ( PPPK, 

pemadam kebakaran). 

2. Wakil dekan menjamin FPB UKSW  memiliki prasarana pembelajaran milik sendiri 

(YPTKSW)  dalam keadaan berfungsi secara memadai dan mutakhir serta aksesbilitas yang 

cukup  untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana 

akademik,  minimal terdiri atas: 

a. Lahan: lahan kampus, lahan percobaan/praktek/kebun. 

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 pejabat struktural; 

i. ruang Dosen; 

j. ruang tata usaha;  

k. ruang rapat/diskusi/ujian 

l. ruang laboran; 

m. greenhouse 

n. poliklinik 

o. kapel 

p. fasilitas umum : jalan sirkulasi; jaringan air; jaringan listrik; jaringan komunikasi; jaringan 

internet, jaringan pembuangan limbah laboratorium, bank, unimart, bookstore/fotocopy.  

3. Wakil dekan menjamin FPB UKSW mempunyai peraturan dan prosedur/mekanisme 

pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan penggunaan  sarana dan prasarana  yang digunakan 

sebagai pedoman bagi pihak yang terkait.  

4. Wakil dekan menjamin FPB UKSW mempunyai anggaran pengadaan sarana dan prasarana 

dengan jumlah yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKSW. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Wakil dekan berkoordinasi dengan pejabat struktural lainnya untuk menghimpun kebutuhan 

dan merencanakan pengadaan sarana dan prasarana paling lambat sebulan sebelum batas waktu 

memasukkan anggaran tahunan.  

2. Wakil dekan berkoordinasi dengan pejabat struktural lainnya dalam menentukan prioritas 

pengadaan sarana dan prasarana agar efektif dalam penggunaan anggaran yang disetujui PR2.  

3. Wakil dekan berkoordinasi dengan bagian aset Universitas untuk melakukan inventarisasi 

sarana prasarana  yang dikelola FPB UKSW, minimal setiap setahun sekali. 

4. Wakil dekan membentuk Satgas perencanaan tata ruang untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

sarana prasarana yang tersedia 

5. Wakil dekan berkoordinasi dengan PR 2 untuk mengusulkan dan mengalokasikan dana yang 

dibutuhkan dalam rangka  memperbaiki/meningkatkan kualitas sarana prasarana secara 

berkelanjutan. 

6.  Wakil dekan berkoordinasi dengan pimpinan Perpustakaan O. Notohamidjojo, untuk 

memutakhirkan koleksi buku, ebook dan learning resources lainnya atas dasar masukan dari 

dosen. 



7. Wakil dekan berkoordinasi dengan BTSI, BMK dan BAK untuk melakukan pengembangan 

dan maintenance sistem informasi pendukung pelaksanaan pembelajaran 

8. Dekan dan Wakil dekan bekerjasama dengan mitra dan himpunan alumni FPB, mengadakan 

kegiatan fund raising untuk memperoleh dana pembangunan/perbaikan sarana prasarana. 

9. Wakil dekan menghimpun maupun mengkoordinasikan pengadaan peraturan dan 

mekanisme/prosedur pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan penggunaan sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh FPB maupun UKSW secara umum.  

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 FPB UKSW 

memiliki sarana 

dan prasarana yang 

relevan dan 

mutakhir serta 

aksesbilitas yang 

cukup untuk 

mendukung 

pencapaian capaian 

pembelajaran dan 

peningkatan 

suasana akademik.  

Tersedia 

rencana 

investasi sarana 

prasarana untuk 

kegiatan 

Tridharma PT 

 

Tersedianya 

sarana 

prasarana untuk 

sivitas 

akademika 

berinteraksi  

mendukung 

suasana 

akademik yg 

kondusif. 

 

Terlaksana 

monitoring dan 

evaluasi sarana 

prasarana setiap 

tahun dan hasil 

analisisnya 

digunakan 

untuk 

pengembangan 

sarpras. 

 

Tingkat 

kepuasan dosen 

dan mahasiswa 

terhadap sarana 

dan prasarana 

FPB UKSW 

untuk 

Tersedia 

rencana 

investasi 

sarana 

prasarana 

untuk kegiatan 

Tridharma PT 

 

Tersedianya 

sarana 

prasarana 

untuk sivitas 

akademika 

berinteraksi 

mendukung 

suasana 

akademik 

yang kondusif. 

 

Terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi 

sarana 

prasarana 

setiap tahun 

dan hasil 

analisisnya 

digunakan 

untuk 

pengembangan 

sarpras. 

 

Tingkat 

kepuasan 

dosen dan 

mahasiswa 

Tersedia 

rencana 

investasi 

sarana 

prasarana 

untuk kegiatan 

Tridharma PT 

 

Tersedianya 

sarana 

prasarana 

untuk sivitas 

akademika 

berinteraksi 

mendukung 

suasana 

akademik 

yang kondusif. 

 

Terlaksana 

monitoring 

dan evaluasi 

sarana 

prasarana 

setiap tahun 

dan hasil 

analisisnya 

digunakan 

untuk 

pengembangan 

sarpras. 

 

Tingkat 

kepuasan 

dosen dan 

mahasiswa 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

mendukung 

suasana 

akademik yg 

kondusif  

mencapai > 

50% 

 

 

terhadap 

sarana dan 

prasarana FPB 

UKSW untuk 

mendukung 

suasana 

akademik yg 

kondusif  

meningkat dari 

tahun 

sebelumnya 

terhadap 

sarana dan 

prasarana FPB 

UKSW untuk 

mendukung 

suasana 

akademik yg 

kondusif  

meningkat dari 

tahun 

sebelumnya. 

2 Tersedia dana 

pendapatan dari 

luar mahasiswa 

Tersedia dana 

dari luar 

mahasiswa (dari 

alumni/dikti/dll) 

Tersedia dana 

dari luar 

mahasiswa 

sebanyak 5 % 

dari total 

anggaran yang 

diperlukan. 

Tersedia dana 

dari luar 

mahasiswa 

sebanyak >5% 

dari total 

anggaran yang 

diperlukan. 
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A. DEFINISI ISTILAH 

 

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 (9)). 

2.  Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran 



pada tingkat Program Studi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 40 (1). 

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 (5). 

4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rlokumen perencanaan pembelajaran yang disusun 

sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu 

semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan (SPMI UKSW 2020). 

5. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, mernyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (SPMI UKSW 

2020). 

6. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (SPMI UKSW 2020).  

7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, Pasal 1 (10)).  

8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 (11)).  

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB  UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan FPB 

UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, 

menetapkan serta melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. lndikrtor-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar 

pengelolaan pembelajaran diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT, 

baik institusi maupun program studi. 



 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Kaprodi menjamin tersedianya kurikulum  yang mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan 

pengguna, melalui pemutakhiran kurikulum 4-5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi,  berisi profil 

lulusan, capaian pembelajaran, yang mengacu pada kesepakatan asosiasi prodi sejenis, 

organisasi profesi dan  memenuhi level KKNI.  

2. Kaprodi menjamin tersedianya  peta kurikulum yang menggambarkan struktur kurikulum yang 

memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian 

pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.    

3. Kaprodi menjamin ketersediaan  Gaftar Alir pengambilan matakuliah dan kelengkapan dokumen 

Rencana Pembelajaran (RPS) dari setiap matakuliah yang kedalaman serta keluasannya sesuai 

dengan capaian pembelajaran lulusan, mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, 

metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil pembelajaran yang ditinjau secara 

berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten. 

4. Dosen atau team dosen mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 

serta menjalankan model pembelajaran yang memenuhi karakteristik : 1). Interaktif, 2) holistik, 

3) integratif, 4) saintefik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, 9) berpusat pada 

mahasiswa. 

5. Dekan dan kaprodi menjamin terselenggaranya program Pembelajaran  sesuai standar isi, standar 

proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran 

lulusan. 

6. Dekan dan kaprodi  menjamin terselenggaranya kegiatan  ilmiah yang menciptakan suasana 

akademik dan budaya mutu yang baik melalui berbagai program di luar perkuliahan yang 

terjadwal setiap bulan.  

7. Dekan dan kaprodi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran 

secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran. 

8. Dekan dan kaprodi secara periodik  melaporkan hasil program Pembelajaran   melalui LED dan 

LKPS sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan 

pengembangan mutu pembelajaran. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan dan kaprodi  menyediakan Buku /Katalog yang memuat kurikulum, peta kurikulum, 

Gaftar alir pengambilan matakuliah, sinopsis matakuliah dan peraturan akademik yang secara 

periodik diperbarui sesuai perubahan yang terjadi.   



2. Dekan dan kaprodi menjadi anggota aktif asosiasi/Forum Akademik level Nasional yang 

relevan dengan bidang ilmu fakultas/ prodi dan mengikuti perkembangan asosiasi, terkait 

dengan kesepakatan Nasional tentang Kurikulum. 

3. Dekan dan kaprodi menjalin hubungan dengan beberapa stakesholder dan mengundang 

keterlibatannya dalam kegiatan peninjauan kurikulum. 

4. Dekan dan kaprodi mengkoordinasikan seluruh proses pembelajaran menggunakan semua 

media komunikasi yang ada dan mendokumentasikan proses pembelajaran setiap semester. 

5. Dekan dan kaprodi mengkoordinasikan  evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan menyusun 

pelaporan pelaksanaan pembelajaran setiap tahun. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

No Indikator Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersedianya  kurikulum 

setiap  prodi yang 

ditinjau secara berkala 

4-5 tahun sekali dengan 

melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan 

eksternal  serta direview 

oleh pakar bidang ilmu 

program studi, industri, 

asosiasi, serta sesuai 

perkembangan ipteks 

dan kebutuhan 

pengguna. 

Tersedia 

kurikulum 

yang secara 

periodik 

ditinjau 

Tersedia kurikulum 

yang secara periodik 

ditinjau melibatkan 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan internal 

dan eksternal  serta 

direview oleh pakar 

bidang ilmu program 

studi, industri, 

asosiasi, serta sesuai 

perkembangan ipteks 

dan kebutuhan 

pengguna. 

Tersedia 

kurikulum yang 

secara periodik 

ditinjau 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal  serta 

direview oleh 

pakar bidang 

ilmu program 

studi, industri, 

asosiasi, serta 

sesuai 

perkembangan 

ipteks dan 

kebutuhan 

pengguna. 

2 Capaian pembelajaran 

diturunkan dari profil 

lulusan, mengacu pada 

hasil kesepakatan 

dengan asosiasi 

penyelenggara program 

studi sejenis dan 

organisasi profesi, dan 

memenuhi level KKNI, 

serta dimutakhirkan 

secara berkala tiap 4 s.d. 

5 tahun sesuai 

perkembangan ipteks 

dan kebutuhan 

pengguna. 

Adanya 

Evaluasi 

terhadap CP 

agar memenuhi 

kriteria 

Evaluasi terhadap 

CP agar memenuhi 

kriteria diturunkan 

dari profil lulusan, 

mengacu pada hasil 

kesepakatan dengan 

asosiasi 

penyelenggara 

program studi 

sejenis dan 

organisasi profesi, 

dan memenuhi level 

KKNI 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan dari 

profil lulusan, 

mengacu pada 

hasil kesepakatan 

dengan asosiasi 

penyelenggara 

program studi 

sejenis dan 

organisasi 

profesi, dan 

memenuhi level 

KKNI 



3 Tersedianya peta 

kurikulum yang berisi 

Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan 

antara 

matakuliah dengan 

capaian pembelajaran 

lulusan secara jelas dan 

capaian pembelajaran 

lulusan dipenuhi oleh 

seluruh capaian 

pembelajaran 

matakuliah.   

 

Adanya 

Evaluasi 

ketersediaan 

peta kurikulum 

Tersedia peta 

kurikulum 

Tersedia peta 

kurikulum yang 

berisi Struktur 

kurikulum 

memuat 

keterkaitan 

antara 

matakuliah 

dengan capaian 

pembelajaran 

lulusan secara 

jelas dan capaian 

pembelajaran 

lulusan dipenuhi 

oleh seluruh 

capaian 

pembelajaran 

matakuliah.   

 

4 Pemenuhan karakteristik 

proses pembelajaran, 

yang terdiri atas sifat: 1) 

interaktif, 2) holistik, 3) 

integratif, 4) saintifik, 5) 

kontekstual, 6) tematik, 

7) efektif, 8) kolaboratif, 

dan 9) berpusat pada 

mahasiswa. 

 Rancangan 

Evaluasi 

pemenuhan 

karakteristik 

proses 

pembelajaran 

Adanya Evaluasi 

pemenuhan 

karakteristik proses 

pembelajaran 

Tersedianya data  

5 Dokumen RPS 

mencakup 

target capaian 

pembelajaran, bahan 

kajian, metode 

pembelajaran, waktu dan 

tahapan, asesmen hasil 

capaian pembelajaran. 

RPS ditinjau dan 

disesuaikan secara 

berkala serta dapat 

diakses oleh mahasiswa, 

dilaksanakan secara 

konsisten. 

Evaluasi 

ketersediaan 

RPS , format 

dan isinya 

Evaluasi 

ketersediaan RPS , 

format dan isinya 

RPS dapat 

diakses oleh 

mahasiswa 

melalui Siasat 

dan Web site 

FPB. 

6 Isi materi pembelajaran 

sesuai dengan RPS, 

memiliki kedalaman dan 

keluasan yang relevan 

untuk mencapai capaian 

pembelajaran lulusan, 

serta ditinjau ulang 

secara 

berkala. 

Adanya 

evaluasi 

terhadap 

kesesuaian isi 

materi 

pembelajaran 

dengan RPS 

Adanya evaluasi 

terhadap kesesuaian 

isi materi 

pembelajaran dengan 

RPS 

Isi materi 

pembelajaran 

sesuai dengan 

RPS, 

memiliki 

kedalaman dan 

keluasan yang 

relevan 

untuk mencapai 

capaian 



pembelajaran 

lulusan, 

serta ditinjau 

ulang secara 

berkala 

7 Memiliki bukti sahih 

adanya sistem dan 

pelaksanaan pemantauan 

proses pembelajaran 

yang 

dilaksanakan secara 

periodik untuk 

menjamin 

kesesuaian dengan RPS 

dalam rangka menjaga 

mutu proses 

pembelajaran. Hasil 

monev terdokumentasi 

dengan baik dan 

digunakan untuk 

meningkatkan mutu 

proses pembelajaran. 

Evaluasi 

ketersediaan 

bukti  adanya 

sistem dan 

pemantauan 

proses 

pembelajaran 

secara periodik 

Evaluasi 

ketersediaan bukti  

adanya sistem dan 

pemantauan proses 

pembelajaran secara 

periodik 

Tersedia bukti  

8 Terdapat bukti sahih 

tentang pemenuhan SN 

Dikti  penelitian dan 

PkM  dan pemenuhan 

SN Dikti terkait  

penelitian dan PkM pada 

proses 

pembelajaran  

 

Evaluasi 

ketersediaan 

bukti penelitian 

dosen dan PkM 

dosen 

Evaluasi 

ketersediaan bukti 

penelitian dan PkM 

dosen dan yang 

mengintegrasikannya 

dengan proses 

pembelajaran 

Tersedia bukti 

jumlah 

dosen  yg 

mengintegrasikan 

kegiatan 

penelitian dan 

PkM dalam 

pembelajaran 

(DTPS) >3  

9 Terdapat bukti sahih 

yang 

menunjukkan metode 

pembelajaran yang 

dilaksanakan sesuai 

dengan 

capaianpembelajaran 

yang 

direncanakan pada 75% 

s.d. 100% mata kuliah. 

Evaluasi 

ketersediaan 

bukti 

Evaluasi 

ketersediaan bukti 

Tersedia bukti 

10 Pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam 

bentuk praktikum, 

praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik 

lapangan.  PJP> 20 % 

PJP >20% PJP >20% PJP >20% 

11 UPPS memiliki bukti 

sahih 

tentang sistem dan 

pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi proses 

Evaluasi  

ketersediaan 

bukti tentang 

sistem dan 

pelaksanaan 

Evaluasi dan 

pengumpulan 

dokumen bukti 

terkait  sistem dan 

pelaksanaan 

Tersedia bukti  



pembelajaran mencakup 

karakteristik, 

perencanaan, 

pelaksanaan, proses 

pembelajaran dan beban 

belajar mahasiswa yang 

dilaksanakan secara 

konsisten dan ditindak 

lanjuti. 

monitoring 

dan evaluasi 

proses 

pembelajaran 

monitoring 

dan evaluasi proses 

pembelajaran  

12 Terdapat bukti sahih 

tentang dipenuhinya 5 

prinsip penilaian yang 

dilakukan secara 

terintegrasi dan 

dilengkapi 

dengan rubrik/portofolio 

penilaian minimum 70% 

jumlah matakuliah. 

Evaluasi 

ketersediaan 

bukti 

Evaluasi dan 

pengumpulan bukti 

Tersedia bukti 

minumum 70% 

jumlah 

matakuliah 

13 Pelaksanaan 

penilaian memuat unsur 

unsur 

sebagai berikut: 

1) mempunyai kontrak 

rencana penilaian, 

2) melaksanakan 

penilaian sesuai kontrak 

atau kesepakatan, 

3) memberikan umpan 

balik dan memberi 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil 

kepada mahasiswa, 

4) mempunyai 

dokumentasi penilaian 

proses dan hasil belajar 

mahasiswa, 

5) mempunyai prosedur 

yang mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan 

pemberian tugas atau 

soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil 

observasi, dan 

pemberian nilai akhir, 

6) pelaporan penilaian 

berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu 

mata kuliah dalam 

bentuk huruf dan angka, 

7) mempunyai 

buktibukti 

Tersedia 

dokumen 

soal/tes/daftar 

pertanyaan 

untuk 

melengkapi 

RPS setiap 

matakuliah 

 

 

 

 

 

Adanya  

monev  

terhadap 

kesesuaian  

antara  

penilaian yang 

telah 

dilaksanakan  

dengan cara 

penilaian yang 

tertulis dalam  

RPS 

 

 

 

Tersedia 

dokumen nilai  

mahasiswa 

setiap 

matakuliah 

Tersedia dokumen 

soal/tes/daftar 

pertanyaan untuk 

melengkapi RPS 

setiap matakuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya  monev  

terhadap kesesuaian  

antara  penilaian 

yang telah 

dilaksanakan  

dengan cara 

penilaian yang 

tertulis dalam  RPS. 

 

 

 

 

 

Tersedia dokumen 

nilai  mahasiswa 

setiap matakuliah 

Tersedia 

dokumen 

soal/tes/daftar 

pertanyaan untuk 

melengkapi RPS 

setiap matakuliah 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya  monev  

terhadap 

kesesuaian  

antara  penilaian 

yang telah 

dilaksanakan  

dengan cara 

penilaian yang 

tertulis dalam  

RPS. 

 

 

 

Tersedia 

dokumen nilai 

mahasiswa setiap 

matakuliah. 



rencana dan telah 

melakukan proses 

perbaikan berdasar hasil 

monev penilaian. 

14  LED dan LKPS 

dilaksanakan setiap 

tahun 

LED dan 

LKPS 

dilaksanakan 

dan dievaluasi 

hasilnya 

LED dan LKPS 

dilaksanakan dan 

nilainya meningkat 

LED dan LKPS 

dilaksanakan 

dengan hasil 

yang semakin 

baik 
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Pertanian 

 

A. DEFINISI ISTILAH 

(1) Pembiayaan pembelajaran mencakup komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran  lulusan 

(2) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk 

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada 

pendidikan tinggi. Biaya investasi dalam sistem penganggaran di FPB UKSW disebut 

Anggaran Investasi. 

(3) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya 

tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak 

langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi dalam sistem penganggaran di FPB UKSW 

disebut Anggaran Beban. 

(4) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut 

dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 

(5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada tiap program studi di Fakultas 

Pertanian dan Bisnis (FPB) ditetapkan secara periodic setahun sekali dengan 

mempertimbangkan jenjang pendidikan (program pendidikan strata 1 dan strata 2) 

(6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

menjadi dasar bagi setiap program studi di FPB untuk menyusun Rencana Anggaran 

Pendapatan, Beban dan Investasi (RAPBI) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan 

biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 

(7) Rencana Anggaran Pendapatan, Beban dan Investasi (RAPBI) adalah rencana anggaran 

yang diajukan oleh unit-unit anggaran, disetujui oleh Rapat Pimpinan dan telah memperoleh 

pertimbangan dari Senat Universitas. 

(8) Anggaran Pendapatan, Beban dan Investasi (APBI) adalah anggaran yang sudah di 

sahkan YPTKSW dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian tindakan 

unit anggaran. 

(9) Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara formal, dalam ukuran kuantitatif 

(menggunakan satuan moneter) untuk menunjukkan pendapatan, beban dan investasi dalam 

kurun waktu tertentu. 

(10) Pendapatan adalah setiap penerimaan yang berasal dari kegiatan unit anggaran yang diakui 

dalam satu periode anggaran. 

(11) Beban adalah setiap pengorbanan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan 

suatu unit anggaran yang terserap habis dalam satu periode anggaran. 

(12) Investasi adalah setiap pengorbanan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan 

suatu unit anggaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Investasi 



dapat berupa: 

a. Investasi fisik berupa sarana dan prasarana (perlengkapan dan aset). 

b. Investasi SDM berupa studi lanjut dan sertifikasi bagi dosen dan tenaga kependidikan. 

(13) Anggaran pendapatan dan beban adalah anggaran yang dibuat untuk menjalankan 

program pada periode interim dan tahunan unit anggaran. 

(14) Anggaran investasi adalah anggaran yang dibuat oleh unit anggaran untuk membiayai 

kegiatan investasi pada periode interim dan tahunan. 

(15) Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 

sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 

 

A. RASIONAL STANDAR 

 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan pemenuhan 

capaian pembelajaran  lulusan yang ditetapkan pada Standar Kompetensi Lulusan dapat dicapai 

secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta 

melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar 

pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya 

investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu 

pembiayaan pembelajaran diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT, 

baik institusi maupun program studi. 

 

B. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsure 

Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD); 

Dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan dan mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan 

kondusif maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam jumlah yang sangat 

memadai untuk mencapai Standar Pembiayaan sebagai berikut:  

1. Fakultas Pertanian dan Bisnis serta seluruh Program Studi di bawah pengelolaannya dapat 

membelanjakan sebagian anggarannya (25%) sebagai Biaya investasi UKSW yang 

merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana 

kegiatan akademik, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (investasi SDM) 

agar tercipta suasana akademik yang sehat dan kondusif. 

2. Fakultas Pertanian dan Bisnis serta seluruh Program Studi di bawah pengelolaannya 

merealisasikan seluruh dana (100%) investasi SDM serta Sarana dan Prasarana, sesuai 

dengan Biaya Investasi yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan, Beban 

dan Investasi (RAPBI).  

3. Mahasiswa memperoleh Pembiayaan Pembelajaran atau Dana Operasional Pendidikan 

(DOP) sesuai besaran minimal yang ditetapkan oleh pemerintah (PerBAN-PT) dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yaitu: 

a. Program Sarjana/S1 minimal sebesar Rp 20.000.000,- per mahasiswa per tahun 



b. Program Magister/S2 minimal sebesar Rp 28.000.000,- per mahasiswa per tahun 

4. Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB) serta seluruh Program Studi di bawah pengelolaannya 

memiliki catatan biaya pada sistem pencatatan/perekaman biaya (Sistem Keuangan Satya 

Wacana-SIKASA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan 

keuangan internal UKSW. 

5. Wakil Dekan dan Kaprodi memiliki laporan monitoring realisasi anggaran agar dana 

terimplementasi sesuai rencana, bermanfaat dan tepat sasaran. 

6. Wakil Dekan dan Kaprodi memiliki analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai 

bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sekaligus untuk mendapatkan 

informasi tentang faktor-faktor pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan program dan 

kegiatan, setiap akhir tahun anggaran. 

7. Wakil Dekan dan Kaprodi memiliki evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya 

Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 

8. Wakil Dekan memiliki evaluasi tingkat ketercapaian rencana investasi pada setiap akhir 

tahun anggaran. 

9. Tim/Unit PMF memiliki evaluasi implementasi satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi 

pada setiap program studi di FPB agar tercapai standar satuan Pendidikan Tinggi pada setiap 

akhir tahun anggaran. 

10. Tim/Unit PMF memiliki evaluasi implementasi Biaya Investasi Fakultas Pertanian dan 

Bisnis agar tercipta suasana akademik yang sehat dan kondusif. 

11. YPTKSW dan Pimpinan UKSW telah mengupayakan pendanaan Pendidikan tinggi di FPB 

dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui: 

a. Dana hibah 

b. Jasa profesi dan / atau keahlian 

c. Dana lestari dari alumni 

d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, baik Dalam Negeri maupun Luar 

Negeri   

12. YPTKSW, UKSW (Pimpinan) dan FPB (Dekan/Wakil Dekan) memiliki kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan 

transparan (dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan) dalam rangka peningkatan 

kualitas Pendidikan. 

 

C. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Wakil Dekan merencanakan dan menetapkan Biaya Investasi pendidikan tinggi. 

Perencanaan dan penetapan Biaya Investasi mengacu pada Rencana Strategis (lima tahunan 

dan sepuluh tahunan) serta Rencana Operasional tahunan, yang disusun oleh Dekan, Ketua 

Program Studi, dan Kepala Laboratorium. Biaya Investasi digunakan untuk membiayai: 

a. Pengadaan sarana dan prasarana 

b. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 

2. Wakil Dekan melakukan monitoring realisasi rencana anggaran investasi SDM dan sarana 

prasarana, yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan, Beban dan Investasi 

(RAPBI) sehingga dana terimplementasi 100%.  

3. Wakil Dekan, Kaprodi dan KaLab melakukan evaluasi kemanfaatan dan ketepatan sasaran 

biaya investasi untuk menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif, keindahan 



dan kenyamanan sarana dan prasarana di kantor, kelas, dan laboratorium/ kebun pada setiap 

akhir tahun anggaran. 

4. Wakil Dekan dan Ketua Program Studi merencanakan dan menetapkan Biaya Operasional 

pendidikan tinggi, yang disetujui oleh Pimpinan UKSW. Penetapan Biaya Operasional 

disusun dan ditetapkan berdasarkan Rencana Operasional tahunan yang ditetapkan dan 

disahkan pada saat Rapat Kerja FPB. Besaran Biaya Operasional ditetapkan per mahasiswa 

per tahun, yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, yang 

ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik FPB 

dan program studi-program studi di lingkungan FPB UKSW, mencakup 

a. Biaya Dosen 

b. Biaya Tenaga Kependidikan 

c. Biaya Bahan Operasional Pembelajaran 

d. Biaya Operasional Tidak Langsung 

5. Wakil Dekan dan Ketua Program Studi melakukan pencatatan/perekaman biaya pada Sistem 

Keuangan Satya Wacana (SIKASA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan keuangan internal UKSW 

6. Wakil Dekan dan Kaprodi melakukan monitoring realisasi rencana anggaran operasional 

untuk pembiayaan proses pembelajaran yang direncanakan dalam Rencana Anggaran 

Pendapatan, Beban dan Investasi (RAPBI) agar dana terimplementasi sesuai rencana, 

bermanfaat dan tepat sasaran sehingga target capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai 

dan Dana Operasional Pendidikan (DOP) mahasiswa terpenuhi sesuai Standar satuan biaya 

operasional pendidikan tinggi sebesar: 

a. Rp 20.000.000,- per mahasiswa per tahun untuk Program Sarjana/S1, dan 

b. Rp 28.000.000,- per mahasiswa per tahun untuk Program Magister/S2. 

7. Wakil Dekan dan Kaprodi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya 

pendidikan tinggi (DOP mahasiswa) pada setiap akhir tahun anggaran. 

8. Wakil Dekan dan Kaprodi melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai 

bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sekaligus untuk mendapatkan 

informasi tentang faktor-faktor pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan program dan 

kegiatan, setiap akhir tahun anggaran. 

9. Tim/Unit PMF melakukan evaluasi implementasi satuan Biaya Operasional Pendidikan 

Tinggi pada setiap program studi di FPB agar tercapai standar satuan Pendidikan Tinggi 

pada setiap akhir tahun anggaran. 

10. Tim/Unit PMF melakukan evaluasi terhadap realisasi Biaya Investasi Fakultas Pertanian dan 

Bisnis agar tercipta suasana akademik yang sehat dan kondusif. 

11. YPTKSW dan Pimpinan UKSW mengupayakan pendanaan Pendidikan tinggi di FPB dari 

berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui: 

a.  dana hibah,  

b. jasa layanan profesi/keahlian,  

c. dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau  

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta untuk mencapai Standar Pendidikan 

Tinggi. 

12. UKSW (Pimpinan) dan FPB (Dekan/Wakil Dekan) membuat kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan (dapat 

dibuktikan dan dipertanggungjawabkan) dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan 



13. Rektor, Pembantu Rektor 1, Pembantu Rektor 2, Pembantu Rektor 3, Pembantu Rektor 4 

melalui biro-biro terkait, Dekan, Wakil Dekan dan Koordinator kemahasiswaan 

berkoordinasi dalam penyediaan dan penggalangan dana beasiswa dari sumber internal 

maupun eksternal UKSW untuk menjamin tercapainya kecukupan dana untuk melaksanakan 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 

14. Kantor Pembantu Rektor 4 bekerja sama dengan pihak YPTKSW serta Dekan, Wakil Dekan 

dan Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni melakukan kegiatan-kegiatan fund raising 

untuk meningkatkan perolehan dana pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. 

 

D. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 M.PT-

32 

M.S1-32 

M.S2-30 

Biaya Operasional 

Pendidikan tinggi 

terealisasi 100%, 

minimal rata-rata 

S1: Rp20.000.000 

S2: Rp 28.000.000 

per mahasiswa per 

tahun selama tiga 

tahun terakhir 

DOP: 

S1: 

Rp15.000.000 

S2: 

Rp20.000.000 

DOP: 

S1: 

Rp17.000.000 

S2: 

Rp25.000.000 

DOP: 

S1: 

Rp20.000.000 

S2: 

Rp28.000.000 

2 M.S1-35 

M.S2-33 

Terealisasikannya 

investasi (SDM, 

sarana dan prasarana) 

memenuhi seluruh 

kebutuhan akan 

penyelenggaraan 

program pendidikan, 

penelitian dan PkM 

serta memenuhi 

standar perguruan 

tinggi terkait 

pendidikan, penelitian 

dan PkM. 

FPB dan semua 

(100%) prodi 

memiliki 

Renstra dan 

Renop yang 

mencakup 

Biaya Investasi 

program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

FPB dan semua 

(100%) prodi 

memiliki 

Renstra dan 

Renop yang 

mencakup Biaya 

Investasi 

program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

FPB dan semua 

(100%)  prodi 

memiliki 

Renstra dan 

Renop yang 

mencakup 

Biaya Investasi 

program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

Tersedia dana 

investasi SDM 

dan sarana 

prasarana sesuai 

kebutuhan 

untuk 

memenuhi 

standar terkait 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

Tersedia dana 

investasi SDM 

dan sarana 

prasarana sesuai 

kebutuhan, 

untuk 

memenuhi  

standar terkait 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

Tersedia dana 

investasi SDM 

dan sarana 

prasarana sesuai 

kebutuhan, 

melebihi 

standar terkait 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Tingkat 

realisasi 

rencana 

investasi FPB 

dan program 

studi 100% 

(penyerapan 

anggaran, 

konsistensi 

perencanaan 

dan 

implementasi, 

pencapaian 

output, dan 

efisiensi),  

bermanfaat dan 

tepat sasaran 

Tingkat realisasi 

rencana 

investasi FPB 

dan program 

studi 100% 

(penyerapan 

anggaran, 

konsistensi 

perencanaan dan 

implementasi, 

pencapaian 

output, dan 

efisiensi), 

bermanfaat dan 

tepat sasaran 

Tingkat 

realisasi 

rencana 

investasi FPB 

dan program 

studi 100% 

(penyerapan 

anggaran, 

konsistensi 

perencanaan 

dan 

implementasi, 

pencapaian 

output, dan 

efisiensi),   

bermanfaat dan 

tepat sasaran 

3 M.S1-36 

M.S2-34 

 

 

 

 

M.S1-33 

M.S2-31 

 

 

 

 

 

 

M.S1-34 

M.S2-32 

 

Tersedianya dana 

untuk menjamin 

keberlangsungan 

operasional tridharma, 

pengembangan 3 

tahun terakhir serta 

memiliki kecukupan 

dana untuk rencana 

pengembangan 3 

tahun ke depan yang 

didukung oleh sumber 

pendanaan yang 

realistis. 

DOP:  

S1: 

Rp15.000.000 

S2: 

Rp20.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per tahun 

Rp5.000.000 

(S1); 

Rp5.000.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

PkM Rp 

10.000.000 per 

prodi per tahun 

(Rp 1.500.000 

per dosen per 

tahun). 

DOP:  

S1: 

Rp17.000.000 

S2: 

Rp25.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per tahun 

Rp7.500.000 

S1); 

Rp12.500.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

PkM per dosen 

per tahun 

Rp2.500.000 

DOP:  

S1: 

Rp20.000.000 

S2: 

Rp28.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per tahun 

Rp10.000.000 

(S1); 

Rp20.000.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

PkM per dosen 

per tahun Rp 

5.000.000 (S1 

dan S2) 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1  Terlaksana inventarisasi 

asset berbasis sistem 

informasi. 

Inventarisasi asset 

dilakukan 1 kali per 

tahun 

Inventarisasi 

asset dilakukan 1 

kali per tahun 

Inventarisasi 

asset dilakukan 1 

kali per tahun 

2  Terekamnya Biaya 100% prodi 100% prodi 100% prodi 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Operasional Pendidikan, 

meliputi: 

a. Biaya Dosen (Gaji, 

Honor) 

b. Biaya Tenaga 

Kependidikan (Gaji, 

Honor) 

c. Biaya Operasional 

Pembelajaran (Bahan 

dan Peralatan Habis 

Pakai) 

d. Biaya Operasional 

Tidak Langsung (Listrik, 

Gas, Air, Pemeliharaan 

Gedung, Pemeliharaan 

Sarana, Uang Lembur, 

Telekomunikasi, 

Konsumsi, Transport 

Lokal, Pajak, Asuransi, 

dll.) 

e. Biaya operasional 

kemahasiswaan 

(penalaran, minat, bakat, 

bimbingan karir, dan 

kesejahteraan). 

 

memiliki rencana 

operasional yang 

berisi program 

pendidikan, 

penelitian dan PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana operasional 

program studi 75% 

memiliki rencana 

operasional yang 

berisi program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana 

operasional 

program studi 

80% 

 

memiliki rencana 

operasional yang 

berisi program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana 

operasional 

program studi 

85% 

3  Terekamnya investasi 

yang dilakukan Fakultas 

dan semua prodi, 

meliputi: 

a. Investasi SDM 

b. Investasi Sarana 

c. Investasi 

Prasarana 

 

100% prodi 

memiliki rencana 

operasional yang 

berisi biaya 

investasi yang 

mendukung 

program pendidikan, 

penelitian dan PkM 

 

 

 

 

Tingkat realisasi 

rencana investasi 

FPB/program studi 

75% 

100% prodi 

memiliki rencana 

operasional yang 

berisi biaya 

investasi yang 

mendukung 

program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana investasi 

FPB/program 

studi 80% 

 

100% prodi 

memiliki rencana 

operasional yang 

berisi biaya 

investasi yang 

mendukung 

program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana investasi 

FPB/program 

studi 85% 

4  Terekamnya laporan 

pendapatan dari Pusat 

Tersedia Laporan 

pendapatan pusat 

Tersedia 

Laporan 

Tersedia 

Laporan 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

studi. studi kepada 

Pembantu Rektor V, 

dan Pembantu 

Rektor II setiap 

tahun dan Wakil 

Dekan dua kali 

dalam se tahun 

(bersama 

penyusunan LKD). 

pendapatan pusat 

studi kepada 

Pembantu Rektor 

V dan Pembantu 

Rektor II setiap 

tahun dan Wakil 

Dekan dua kali 

dalam se tahun 

(bersama 

penyusunan 

LKD) 

pendapatan pusat 

studi kepada 

Pembantu Rektor 

V dan Pembantu 

Rektor II setiap 

tahun dan Wakil 

Dekan dua kali 

dalam se tahun 

(bersama 

penyusunan 

LKD) 

5  Terekamnya laporan 

dana penelitian, PkM, 

dana dari alumni dan 

pihak luar pemberi 

beasiswa 

Tersedia Laporan 

pendapatan dana 

penelitian, PkM, 

dana dari alumni 

dan pihak luar 

pemberi beasiswa 

kepada Wakil 

Dekan, Kaprodi dan 

Koordinator 

Kemahasiswaan dan 

Alumni,  minimal 

satu tahun sekali 

1x/tahun: penelitian 

2x/tahun: yg lain 

Tersedia 

Laporan 

pendapatan dana 

penelitian, PkM, 

dana dari alumni 

dan pihak luar 

pemberi 

beasiswa kepada 

Wakil Dekan dan 

Kaprodi minimal 

satu tahun sekali 

Tersedia 

Laporan 

pendapatan dana 

penelitian, PkM, 

dana dari alumni 

dan pihak luar 

pemberi 

beasiswa kepada 

Wakil Dekan dan 

Kaprodi minimal 

satu tahun sekali 

6  Terlaksana audit internal 

Prodi dan Pusat Studi 

Tersedia laporan 

audit internal 

Fakultas, prodi dan 

pusat studi dari Biro 

Audit Internal setiap 

tahun. 

Tersedia laporan 

audit internal 

Fakultas, prodi 

dan pusat studi 

dari Biro Audit 

Internal setiap 

tahun. 

Tersedia laporan 

audit internal 

Fakultas, prodi 

dan pusat studi 

dari Biro Audit 

Internal setiap 

tahun. 

 

E. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB  PIHAK YANG TERLIBAT 

1. YPTKSW bertanggungjawab untuk mengupayakan dana di luar pendapatan dari mahasiswa 

2. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

3. Pembantu Rektor Bidang Akademik bertanggungjawab memeriksa dan memberikan 

pertimbangan untuk draft Standar Pembiayaan Pembelajaran.  

4. Pembantu Rektor II bertanggung jawab untuk pengendalian dan pelaksanaan Standar 

Pembiayaan Pembelajaran. 

5. Wakil Dekan, Kaprodi, Kepala Laboratorium dan Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

6. Lembaga Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Satgas Penyusunan Standar untuk 

merumuskan draft Standar Pembiayaan Pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud 

No. 3 Tahun 2020 



7. LPM dan Tim/Unit Penjaminan Mutu Fakultas bertanggung jawab untuk melakukan 

evaluasi atas pencapaian Standar Pembiayaan melalui mekanisme Audit Mutu internal 

(AMI) setiap tahun (satu tahun sekali). 
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tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BAB II Bagian Kesembilan Pasal 42-44); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 

6. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED dan LKPS 

7. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi  

8. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 

9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 

248/B/YSW/XI/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana 

10. Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek./10/2018 tentang Pemberlakukan 

Rencana Strategis Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022. 

11. Surat Keputusan Rektor UKSW No.282/Kep./Rek./8/2020 tentang Perubahan atas 

Keputusan Rektor No.298/Kep./Rek./7/2016 ayat 1,3 Lampiran 1 dan Lampiran 2 tentang 

Perubahan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (Peraturan Akademik 2016) Universitas Kristen Satya Wacana. 

12. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018, Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

Direktorat Penjaminan Mutu 

13. Surat Keputusan Rektor No. 346/Kep./Rek./9/2020 tentang Pemberlakuan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal, Universitas Kristen Satya Wacana. 

1. Surat Keputusan Dekan FPB No. ……. Tentang Pemberlakuan Manual P.P.E.P.P FPB 

UKSW 

 

G. DOKUMEN TERKAIT 

1. Panduan Penggunaan SIKASA 

2. Prosedur Perencanaan Anggaran UKSW 

3. Prosedur Realisasi anggaran UKSW 

4. Prosedur Penerimaan Dana dari Pihak Eksternal UKSW 

5. Prosedur Perwalian Anggaran 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa 

Inggris dan memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka 

Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Tahun 2019. 

2. Jurnal ilmiah internasional adalah majalah ilmiah dalam bahasa resmi PBB dan memenuhi 

kriteria yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan 

Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2019. 

3. Prosiding nasional adalah buku ilmiah hasil seminar nasional menggunakan Bahasa Indonesia 

dan memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 



Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 

2019. 

4. Prosiding internasional adalah buku ilmiah hasil seminar internasional menggunakan bahasa 

resmi PBB dan memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penilaian 

Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Tahun 2019. 

5. Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah. 

6. Penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi. 

7. HKI nasional (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah sertifikat pengakuan (hak cipta, paten, 

paten sederhana, dsb.) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia atas suatu rancangan dan karya teknologi. 

8. HKI internasional adalah sertifikat pengakuan dari badan atau instansi yang berwenang di 

tingkat internasional atas suatu rancangan dan karya teknologi. 

9. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi 

pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis dan memenuhi syarat yang 

disebutkan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan 

Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2019. 

10. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi 

pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis dan 

memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 

Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 

2019. 

11. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf 

tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. 

12. Media massa adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat 

penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara regular, dan 

diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW selalu 

berkualitas tinggi, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersebar luas, mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mampu meningkatkan daya saing bangsa, maka perlu 

disusun suatu Standar Hasil Penelitian. Standar Hasil Penelitian ini adalah kriteria minimal tentang 

kualitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa FPB UKSW. Kualitas tersebut tercermin dari jenis 

luaran (jurnal, prosiding, HKI, buku referensi, monograf, buku lainnya, dan media massa), aras 



publikasi/diseminasi (nasional dan internasional), serta akreditasi/reputasi media 

publikasi/diseminasi hasil penelitian. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala menghasilkan minimal satu artikel sebagai 

penulis pertama di jurnal nasional terakreditasi setiap tahun atau satu artikel sebagai penulis 

pertama/penulis korespondensi di jurnal internasional bereputasi (Q3) setiap tiga tahun. 

2. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor menghasilkan minimal satu artikel sebagai penulis 

pertama di jurnal nasional setiap tahun atau satu artikel sebagai penulis pertama di jurnal 

nasional terakreditasi setiap dua tahun atau satu artikel sebagai penulis pertama/penulis 

korespondensi di jurnal internasional bereputasi (Q4) setiap tiga tahun. 

3. Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli menghasilkan minimal satu artikel sebagai 

penulis pertama di jurnal nasional setiap dua tahun. 

4. Setiap dosen menghasilkan minimal satu artikel sebagai penulis pertama dalam prosiding 

nasional setiap tahun. 

5. Setiap dosen menghasilkan minimal satu artikel sebagai penulis pertama dalam prosiding 

internasional setiap tahun. 

6. Setiap dosen memperoleh minimal satu HKI (hak cipta, hak paten, dsb.) sebelum tahun 2023. 

7. Setiap mahasiswa yang melakukan penelitian (Tugas Akhir, PKM Penelitian, kompetisi, dsb.) 

menghasilkan minimal satu luaran penelitian. 

8. Setiap dosen sebisa mungkin menghasilkan luaran lain berupa buku referensi, monograf, buku 

lainnya, atau publikasi di media massa. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Setiap tahun, Dekan dan dosen merumuskan konsep peta jalan penelitian yang menyeluruh di 

lingkup FPB UKSW. 

2. Dekan mensosialisasikan peta jalan penelitian dan target hasil penelitian FPB UKSW kepada 

seluruh dosen dan tenaga adminitrasi FPB UKSW. 

3. Koordinator Penelitian memberikan arahan kepada dosen tentang sumber keuangan, fasilitas, 

dan jaringan kerja terbaru secara rutin dan berkelanjutan. 

4. Setiap tahun, dosen merumuskan dan melaksanakan penelitian individu/kelompok yang sesuai 

dengan konsep peta jalan penelitian, target hasil  penelitian, sumber keuangan, dan fasilitas. 

5. Setiap tahun, dosen mempublikasikan dan mendiseminasikan luaran penelitian di forum 

akademik sesuai dengan pernyataan isi Standar Hasil Penelitian. 

6. Dosen mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian sesuai peta jalan penelitian 



FPB UKSW. 

7. Dosen mengarahkan dan mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan dan 

mendiseminasikan luaran penelitiannya di forum akademik sesuai dengan Standar Hasil 

Penelitian. 

8. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal PPEPP untuk memeriksa pencapaian 

Standar Hasil Penelitian setiap tahun. 

9. Dekan, Koordinator Penelitian, dan setiap dosen melakukan perbaikan maupun peningkatan 

pencapaian sesuai dengan rekomendasi Tim Penjaminan Mutu Fakultas. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 

Isi Standar Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

C-1 Persentase dosen Lektor Kepala yang mencapai 

isi C-1 

50% 70% 100% 

C-2 Persentase dosen Lektor yang mencapai isi C-2 50% 70% 100% 

C-3 Persentase dosen Asisten Ahli yang mencapai isi 

C-3 

50% 70% 100% 

C-4 Persentase dosen yang mencapai isi C-4 50% 70% 100% 

C-5 Persentase dosen yang mencapai isi C-5 50% 70% 100% 

C-6 Persentase dosen yang mencapai isi C-6 50% 70% 100% 

C-7 Persentase mahasiswa peneliti yang mencapai isi 

C-7 

50% 70% 100% 

C-8 Persentase dosen yang mencapai standar C-8 50% 70% 100% 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

5. Tim Penjamin Mutu Fakultas 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Penelitian dasar (basic/fundamental research) adalah penelitian yang berorientasi pada hasil 

akhir berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, 

model, atau postulat baru. 

2. Penelitian terapan (applied research) adalah penelitian yang berorientasi pada hasil akhir 

berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Untuk memastikan bahwa penelitian di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW selalu 

terkini/mutahir, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, memiliki manfaat, dan dapat 



mendukung kepentingan nasional, maka perlu disusun suatu Standar Isi Penelitian. Standar Isi 

Penelitian ini adalah kriteria minimal tentang kedalaman (depth) dan keluasan (breadth) materi 

penelitian dasar dan penelitian terapan dosen dan mahasiswa FPB UKSW. Kedalaman penelitian 

tercermin dari munculnya kaidah, model, postulat, ataupun inovasi dan karya cipta baru di bidang 

ilmu dosen. Keluasan materi tercermin dari keragaman dan keterkaitan topik penelitian para dosen 

serta relevansinya dengan kebutuhan pemerintah, masyarakat, atau industri di Jawa Tengah. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Seluruh dosen (secara individu maupun kelompok) FPB UKSW menghasilkan minimal lima 

kaidah, model, postulat, inovasi, atau karya cipta terbaru pada periode tahun 2020-2023. 

2. Setiap tahun, seluruh dosen (secara individu maupun kelompok) FPB UKSW meneliti minimal 

lima topik penelitian yang berbeda, saling terkait, dan sesuai kebutuhan masyarakat atau 

industri di Jawa Tengah. 

3. Seluruh dosen (secara individu maupun kelompok) FPB UKSW menerapkan secara langsung 

minimal tiga kaidah, model, postulat, inovasi, atau karya cipta terbaru di berbagai kelompok 

masyarakat atau industri di Jawa Tengah pada periode tahun 2020-2023. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan dan Koordinator Penelitian menjalin kerja sama penelitian dengan pemerintah, 

kelompok masyarakat, industri, atau institusi penelitian lain di Jawa Tengah. 

2. Setiap tahun, Dekan dan dosen merumuskan peta jalan penelitian yang menyeluruh dan target 

isi (kedalaman dan keluasan materi) penelitian. 

3. Setiap tahun, Dekan mensosialisasikan peta jalan penelitian dan target isi penelitian kepada 

dosen, tenaga adminitrasi, dan pihak eksternal yang terkait. 

4. Koordinator Penelitian memberikan arahan kepada dosen tentang sumber keuangan, fasilitas, 

dan jaringan kerja terbaru secara rutin dan berkelanjutan. 

5. Setiap tahun, dosen merumuskan dan melaksanakan penelitian individu/kelompok yang sesuai 

dengan peta jalan penelitian, target hasil penelitiian, target isi penelitian, sumber keuangan, 

fasilitas, dan jaringan kerja yang ada. 

6. Dosen mendiseminasikan dan mengimplementasikan kaidah, model, postulat, karya cipta, atau 

inovasi hasil penelitiannya kepada/di kelompok masyarakat terkait (pemerintah, kelompok tani, 

industri, dsb.) sesuai dengan Standar Isi Penelitian. 

7. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal PPEPP untuk memeriksa kemajuan 

pencapaian Standar Isi Penelitian setiap tahun. 

8. Dekan, Koordinator Penelitian, dan setiap dosen melakukan perbaikan maupun peningkatan 



pencapaian sesuai dengan rekomendasi Tim Penjaminan Mutu Fakultas. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 

Isi Standar Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-

2021 

2021-

2022 
2022-2023 

C-1 Terciptanya lima kaidah, model, 

postulat, karya cipta, ataupun inovasi 

terbaru dari seluruh dosen FPB UKSW 

20% 60% 100% 

C-2 Adanya lima topik penelitian terpadu 

yang dikerjakan setiap tahun secara 

berkelanjutan oleh dosen FPB UKSW 

50% 70% 100% 

C-3 Terlaksananya diseminasi dan 

implementasi tiga kaidah, model, 

postulat, karya cipta, ataupun inovasi 

terbaru oleh seluruh dosen FPB UKSW 

30% 60% 100% 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Tim Penjamin Mutu Fakultas 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Perencanaan adalah proses penyusunan rancangan penelitian yang mencakup rancangan isi 

yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah, tahap pelaksanaan, kebutuhan sarana dan prasarana, 

target luaran, serta target diseminasi/publikasi/implementasi hasil penelitian.  

2. Pelaporan adalah kegiatan pelaporan kemajuan ataupun hasil akhir penelitian sesuai dengan 

perencanaan awal dan peta jalan penelitian FPB UKSW. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW selalu 

memenuhi kaidah dan metode ilmiah, dapat dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman, dan selamat, 

terdokumentasi dengan lengkap, serta mencapai target peneliti dan institusi, maka perlu disusun 



suatu Standar Proses Penelitian. Standar Proses Penelitian ini adalah kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dosen dan mahasiswa FPB UKSW. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dosen menyusun dan mempresentasikan minimal satu perencanaan penelitian di lingkungan 

FPB UKSW setiap tahun. 

2. Dosen melaksanakan minimal satu penelitian setiap tahun. 

3. Dosen menyusun dan mempresentasikan minimal satu pelaporan penelitian di level FPB 

UKSW setiap tahun. 

4. Setiap mahasiswa yang melakukan penelitian (Tugas Akhir, PKM Penelitian, kompetisi, dsb.) 

menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Setiap tahun, Dekan dan dosen merumuskan peta jalan penelitian yang menyeluruh, target hasil 

penelitian, dan target isi penelitian tahunan. 

2. Setiap tahun, Dekan mensosialisasikan peta jalan penelitian, target hasil penelitian, dan target 

isi penelitian kepada dosen dan tenaga adminitrasi. 

3. Setiap tahun, dosen menyusun perencanaan penelitian individu/kelompok yang sesuai dengan 

konsep peta jalan penelitian, target hasil penelitian, target isi penelitian, sumber keuangan, 

fasilitas, dan jaringan kerja yang ada. 

4. Setiap tahun, Dekan dan Koordinator Penelitian menyelenggarakan sesi presentasi sebagai 

wadah dosen memaparkan rencana penelitiannya dan mendapatkan masukan dari rekan 

sejawat. 

5. Koordinator Penelitian mendokumentasikan rencana penelitian di lingkup FPB UKSW secara 

rutin dan berkelanjutan. 

6. Dosen melaksanakan penelitian dengan memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan 

kerja, serta kesehatan setiap orang sesuai dengan standar yang ditetapkan di keilmuan masing-

masing. 

7. Setiap tahun, dosen menyusun pelaporan penelitian yang sedang/sudah dilaksanakan. 

8. Setiap tahun, Dekan dan Koordinator Penelitian menyelenggarakan sesi presentasi sebagai 

wadah dosen memaparkan laporan penelitiannya  

9. Koordinator Penelitian mendokumentasikan kemajuan penelitian di lingkup FPB UKSW. 

10. Dosen pembimbing penelitian mahasiswa mengarahkan mahasiswa untuk menyusun 

perencanaan dan pelaporan dengan matang serta mempresentasikannya secara berkala. 

11. Dosen pembimbing penelitian mahasiswa mengarahkan mahasiswa untuk bekerja dengan 



mengikuti ketentuan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kerja, serta kesehatan yang 

ditetapkan di keilmuan masing-masing. 

12. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal PPEPP untuk memeriksa kemajuan 

pencapaian Standar Proses Penelitian setiap tahun. 

13. Dekan, Koordinator Penelitian, dan setiap dosen melakukan perbaikan maupun peningkatan 

pencapaian sesuai dengan rekomendasi Tim Penjaminan Mutu Fakultas. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 

Isi Standar Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

C-1 Persentase dosen yang mencapai isi C-1 50% 70% 100% 

C-2 Persentase dosen yang mencapai isi C-2 50% 70% 100% 

C-3 Persentase dosen yang mencapai isi C-3 50% 70% 100% 

C-4 Persentase mahasiswa peneliti yang mencapai C-4 50% 70% 100% 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

5. Tim Penjamin Mutu Fakultas 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

 

1. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PKM) adalah seseorang yang bertugas 

mengelola jalannya PKM pada tingkat prodi dan fakultas, Biro Penelitian, Publikasi dan 

Pengabdian Masyarakat (BP3M) adalah sebuah unit pengelolan PKM pada tingkat 

universitas. 



2. Reviewer adalah para dosen dengan reputasi penelitian yang baik, dilibatkan oleh BP3M 

dan Lemabaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjaga mutu pelaksanaan penelitian 

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.  

3. Kualifikasi akademik adalah kriteria minimal yang dari para pelaksana penelitian, yang 

didasarkan pada gelar akademis yang dicapai oleh peneliti.  

4. Skema penelitian adalah dokumen yang berisi rumusan target penelitian, yang berfungsi 

untuk menjabarkan Rencana Induk Penelitian (RIP), dilengkapi dengan mekanisme teknis 

mengenai pembiayaan dan prosedur formal untuk mendapatkan dana. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

 

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian secara 

edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Proses penelitian tersebut bisa diukur 

denganmelakukan proses audit atau penelitian terhadap aktivitas penelitian itu sendiri. Audit yang 

berperan sebagai penilaian terhadap proses dan hasil penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan 

utama. Pertama, kegiatan audit/penilaian ditujukan untuk menjamin bahwa proses pelaksanaan 

penelitian benar-benar mengikuti prosedur ilmiah yang menjamin validitas dan reliabilitas hasil 

penelitian. Kedua, audit/penilaian hasil penelitian dijalankan untuk memastikan bahwa hasilnya 

benar-benar memiliki kualitas, utilitas, dan validitas yang kuat sehingga membawa dampak reputasi 

positif secara kelembagaan. Ketiga, secara aksiologis, audit/penelitian proses dan hasil penelitian 

tersebut dilakukan demi terjaminnya integrasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai dasar yang 

diusung oleh perguruan tinggi dan fakultas. 

 

 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR  

 

1. Koordinator PKM melakukan rekrutmen reviewer untuk penilaian proposal, proses, dan 

hasil penelitian pada setiap tahun.  

2. Fakultas mempunyai reviewer untuk melakukan penilaian proposal, proses, dan hasil 

penelitian setiap tahunnya dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan 

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

penelitian.  

3. Koordinator PKM berkoordinasi dengan BP3M dalam mengevaluasi dan mengusulkan 

metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel, yang dipakai untuk melakukan penilaian 

penelitian, yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja 

hasil penelitian.  



4. Koordinator PKM wajib meninjau dan memastikan setiap penilaian penelitian yang 

dilaksanakan oleh dosen, peneliti dan tenaga pendidik sesuai dengan RIP fakultas, 

metodologi, validitas keilmuan, ketercapaian output dan outcome penelitian. 

5. Program studi dan fakultas wajib meninjau dan memastikan setiap penilaian penelitian yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan 

tesis harus diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di fakultas maupun perguruan tinggi 

dan mendukung peningkatan proses dan hasil penelitian di fakultas. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

 

1. Melalui rapat kerja Dekan, Koordinator PKM dan dosen prodi merumuskan RIP tingkat 

fakultas serta menyusun target hasil penelitian. 

2. Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan hasil perumusan RIP tingkat fakultas. 

3. Dekan dan Koordinator PKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseuaian 

realisasi RIP dan target hasil penelitian melalui penilaian penelitian oleh reviewer yang 

terpilih. 

4. Dekan dan Koordinator PKM memberikan hasil monitoring dan evaluasi penelitian saat 

rapat kerja, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan kualitas hasil penelitian 

dan penyesuaian RIP tingkat fakultas. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN 

Pernyataan Standar Indikator Standar/ Kriteria 

Koordinator PKM melakukan 

rekrutmen reviewer untuk 

penilaian proposal, proses, 

dan hasil penelitian pada 

setiap tahun.  

Terdapat kebijakan mengenai 

kriteria dan kredibilitas 

reviewer yang selalu 

dimutakhirkan. 

Terdapat minimal 2 reviewer 

yang kredibel sesuai dengan 

keahlian bidang studi tiap 

tahunnya 

Fakultas mempunyai 

reviewer untuk melakukan 

penilaian proposal, proses, 

dan hasil penelitian setiap 

tahunnya dengan prinsip 

edukatif, objektif, akuntabel 

dan transparan dengan 

memperhatikan kesesuaian 

dengan standar hasil, standar 

isi, dan standar proses 

penelitian.  

Reviewer menghasilkan 

penilaian proposal, 

proses, dan hasil penelitian. 

Terdapat 90% penelitian yang 

telah dilaporkan dengan tepat 

waktu serta memiliki kualitas, 

utilitas, dan validitas yang 

baik. 

Koordinator PKM 

berkoordinasi dengan BP3M 

dalam mengevaluasi dan 

mengusulkan metode dan 

instrumen yang relevan dan 

Terdapat instrumen penilaian 

penelitian yang selalu 

diperbarui. 

Terdapat instrumen penilaian 

penelitian yang selalu 

diperbarui minimal 5 tahun 

sekali. 



akuntabel, yang dipakai untuk 

melakukan penilaian 

penelitian, yang dapat 

mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses dan pencapaian 

kinerja hasil penelitian.  

Koordinator PKM wajib 

meninjau dan memastikan 

setiap penilaian penelitian 

yang dilaksanakan oleh 

dosen, peneliti dan tenaga 

pendidik sesuai dengan RIP 

fakultas, metodologi, 

validitas keilmuan, 

ketercapaian output dan 

outcome penelitian. 

Dihasilkan peneltian yang 

sesuai dengan RIP fakultas , 

metodologi, validitas 

keilmuan, 

Ketercapaian output dan 

outcome penelitian. 

Terdapat 80% peneltian yang 

sesuai dengan RIP fakultas , 

metodologi, validitas 

keilmuan, 

Ketercapaian output dan 

outcome penelitian. 

Program studi dan fakultas 

wajib meninjau dan 

memastikan setiap penilaian 

penelitian yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan tugas 

akhir, skripsi dan tesis harus 

diatur berdasarkan ketentuan 

dan peraturan di fakultas 

maupun perguruan tinggi dan 

mendukung peningkatan 

proses dan hasil penelitian di 

fakultas. 

Tugas akhir, skripsi dan tesis 

disusun berdasarkan 

ketentuan dan peraturan yang 

berlaku di fakultas maupun 

perguruan tinggi dan 

mendukung peningkatan 

proses dan hasil penelitian di 

fakultas. 

Seluruh laporan tugas akhir, 

skripsi dan tesis disusun 

berdasarkan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku di 

fakultas maupun perguruan 

tinggi dan terdapat 50% 

laporan tugas akhir, skripsi 

dan tesis yang mendukung 

peningkatan proses dan hasil 

penelitian di fakultas 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

5. Tim Penjamin Mutu Fakultas 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

 

1. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PKM) adalah seseorang yang bertugas 

mengelola jalannya PKM pada tingkat prodi dan fakultas, Biro Penelitian, Publikasi dan 

Pengabdian Masyarakat (BP3M) adalah sebuah unit pengelolan PKM pada tingkat 

universitas. 



2. Reviewer adalah para dosen dengan reputasi penelitian yang baik, dilibatkan oleh BP3M 

dan Lemabaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjaga mutu pelaksanaan penelitian 

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.  

3. Kualifikasi akademik adalah kriteria minimal yang dari para pelaksana penelitian, yang 

didasarkan pada gelar akademis yang dicapai oleh peneliti.  

4. Skema penelitian adalah dokumen yang berisi rumusan target penelitian, yang berfungsi 

untuk menjabarkan Rencana Induk Penelitian (RIP), dilengkapi dengan mekanisme teknis 

mengenai pembiayaan dan prosedur formal untuk mendapatkan dana. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

 

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, 

dimana peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 

dengan bidang keilmuam, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

penelitian, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Pada waktu yang 

sama, peneliti juga memiliki keleluasaan untuk bertindak eksploratif dan elaboratif dalam penelitian 

untuk melakukan berbagai terobosan multidisiplner terhadap permasalahn yang dihadapi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR  

 

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 

dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

penelitian. 

2. Peneliti wajib memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan 

kemampuannya 

3. Dosen tetap prodi/ peneliti melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya dan 

hasilnya terpublikasi 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

 

1. Melalui rapat kerja Dekan, Koordinator PKM dan dosen prodi merumuskan RIP tingkat 

fakultas dan kesesuaian penelitian berdasarkan bidang keilmuan tiap dosen/ peneliti. 

2. Dosen melaksanakan penelitian berdasarkan hasil perumusan RIP tingkat fakultas. 

3. Dekan dan Koordinator PKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseuaian 

realisasi RIP dan target hasil penelitian melalui penilaian penelitian oleh reviewer yang 

terpilih. 



4. Dekan dan Koordinator PKM memberikan hasil monitoring dan evaluasi penelitian saat 

rapat kerja, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan kualitas peneliti melalui 

pelatihan maupun workshop tentang penelitian. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN 

Pernyataan Standar Indikator Standar/ Kriteria 

Peneliti wajib memiliki 

kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi 

penelitian yang sesuai dengan 

bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

 

Setiap peneliti memiliki 

kualifikasi akademik dalam 

bidangkeilmuan yang sesuai 

dengan objek penelitian serta 

tingkat kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

Seluruh peneliti memiliki 

kualifikasi akademik dalam 

bidangkeilmuan yang sesuai 

dengan objek penelitian serta 

tingkat kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

Peneliti wajib memiliki 

kewenangan untuk 

melaksanakan penelitian 

sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

Setiap penelitian dilakukan 

oleh peneliti yang memiliki 

kewenangan sesuai 

kemampuan tingkat 

penguasaan 

metodologi penelitiannya. 

Seluruh penelitian dilakukan 

oleh peneliti yang memiliki 

skema penelitian yang jelas 

dan terukur. 

Dosen tetap prodi/ peneliti 

melakukan penelitian sesuai 

dengan bidang keilmuannya 

dan hasilnya terpublikasi 

 

Jumlah dosen tetap prodi 

yang melaksanakan penelitian 

sesuai bidang keilmuan dan 

hasilnya terpublikasi selama 

kurun waktu satu tahun. 

Setiap dosen tetap prodi yang 

melaksanakan minimal 1 

penelitian sesuai bidang 

keilmuan dan hasilnya 

terpublikasi selama kurun 

waktu satu tahun  

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

5. Tim Penjamin Mutu Fakultas 
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A. DEFINISI ISTILAH 

 

1. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PKM) adalah seseorang yang bertugas 

mengelola jalannya PKM pada tingkat prodi dan fakultas, Biro Penelitian, Publikasi dan 

Pengabdian Masyarakat (BP3M) adalah sebuah unit pengelolan PKM pada tingkat 

universitas. 



2. Reviewer adalah para dosen dengan reputasi penelitian yang baik, dilibatkan oleh BP3M 

dan Lemabaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjaga mutu pelaksanaan penelitian 

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.  

3. Kualifikasi akademik adalah kriteria minimal yang dari para pelaksana penelitian, yang 

didasarkan pada gelar akademis yang dicapai oleh peneliti.  

4. Skema penelitian adalah dokumen yang berisi rumusan target penelitian, yang berfungsi 

untuk menjabarkan Rencana Induk Penelitian (RIP), dilengkapi dengan mekanisme teknis 

mengenai pembiayaan dan prosedur formal untuk mendapatkan dana. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

 

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana 

yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi 

hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR  

 

1. Sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian dalam bidang ilmu program 

studi lengkap dan memadai.  

2. Sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi proses pembelajaran lengkap dan 

memadai.  

3. Sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi kegiatan terkait pengabdian kepada 

masyarakat memadai 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

……….. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN 

Pernyataan Standar Indikator Standar/ Kriteria 

Sarana dan prasarana 

penelitian untuk 

memfasilitasi penelitian 

dalam bidang ilmu program 

studi lengkap dan memadai. 

Terdapat sarana dan 

prasarana penelitian yang 

lengkap dan 

memadai, yang dapat diakses 

oleh para peneliti sesuai 

bidang ilmu program studi. 

 

Dilakukan peninjauan dan 

pembaharuan sarana dan 

prasarana penelitian sesuai 

dengan efektifitas masa pakai 

dan kemajuan teknologi tiap 

5 tahun sekali. 

Sarana dan prasarana 

penelitian untuk 

memfasilitasi proses 

pembelajaran lengkap dan 

memadai.  

Terdapat sarana dan 

prasarana penelitian sesuai 

dengan kebutuhan pada 

kurikulum program studi dan 

dapat diakses oleh mahasiswa 

Setiap mahasiswa pada suatu 

mata kuliah mendapatkan 

sarana dan prasarana yang 

cukup dan memadahi untuk 

keberlangsungan proses 



dan dosen. belajar mengajar. 

Sarana dan prasarana 

penelitian untuk 

memfasilitasi kegiatan terkait 

pengabdian kepada 

masyarakat memadai 

Terdapat sarana dan 

prasarana penelitian untuk 

memfasilitasi kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang dapat 

diakses oleh para pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 

Setiap pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat 

mendapatkan sarana dan 

prasarana yang cukup dan 

memadahi untuk 

keberlangsungan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Rencana strategis adalah pedoman kerja pada setiap unit kerja yang di dalamnya berisi 

akumulasi dari program yang oleh beberapa hal sebagian atau seluruhnya tidak tercapai 

sebelumnya. 

2. Kriteria dan prosedur penelitian adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian suatu kegiatan dan 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. 

3. Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi 

kontinyu dan diakhiri dengan melihat ketercapaian program yang dilaksanakan. 



4. Sarana dan prasarana adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang 

pelaksanaan penelitian serta fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya 

penelitian. 

5. Laporan kinerja adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan 

sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh BP3M. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan 

FPB UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, 

menetapkan serta melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar 

pengelolaan penelitian, diturunkan dari SNPT dan indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik 

institusi maupun program studi. Ketercapaian standar tersebut tercermin dari adanya rencana 

strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian, pemantauan dan evaluasi, pendayagunaan 

sarana dan prasarana dan penyampaian laporan kinerja. 

 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Koordinator Penelitian dan PKM harus memiliki 1 rencana strategis penelitian yang merupakan 

bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal penelitian yang diperbaharui setiap 5 tahun. 

2. Koordinator Penelitian dan PKM harus memiliki kriteria dan prosedur penelitian, paling sedikit 

menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan jumlah mutu dan bahan ajar yang diperbaharui minimal setiap 

3 tahun. 

3. Koordinator Penelitian dan PKM memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil penelitian 

minimal 1 kali dalam satu tahun. 

4. Koordinator Penelitian dan PKM harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fakultas 

atau program studi dalam melaksanakan program penelitian minimal 2 kali dalam satu tahun. 

5. Koordinator Penelitian dan PKM harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada 

lembaga lain melalui program kerjasama penelitian minimal 1 kali dalam satu tahun. 

6. Koordinator Penelitian dan PKM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian minimal 1 kali dalam satu tahun. 



7. Koordinator Penelitian dan PKM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya 

minimal 2 kali dalam satu tahun. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Koordinator Penelitian dan PKM menyusun dan mengembangkan rencana induk penelitian 

FPB UKSW sesuai dengan rencana strategis UKSW. 

2. Koordinator Penelitian dan PKM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan 

sistem penjaminan mutu internal penelitian dengan siklus PPEPP secara berkala. 

3. Koordinator Penelitian dan PKM memfasilitasi pelaksanaan penelitian-penelitian FPB UKSW 

yang dilaksanakan oleh program studi dan atau pusat studi. 

4. Koordinator Penelitian dan PKM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian FPB UKSW. 

5. Program studi atau pusat studi menyusun dan menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian kepada Koordinator Penelitian dan PKM.  

6. Program studi dan atau pusat studi menyusun dan mendokumentasikan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi, serta laporan kegiatan penelitian yang dinaunginya. 

7. Program studi dan atau pusat studi melaporkan penelitian secara berkala kepada Koordinator 

Penelitian dan PKM.  

8. Program studi atau pusat studi melakukan diskusi hasil penelitian dan menyampaikan 

laporannya secara rutin kepada Koordinator Penelitian dan PKM. 

9. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal PPEPP untuk memeriksa kemajuan 

pencapaian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat setiap tahun. 

10. Dekan, koordinator penelitian dan PKM, serta dosen melakukan perbaikan maupun  

peningkatan pencapaian sesuai dengan rekomendasi Tim Penjaminan Mutu Fakultas. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 
Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersedianya 

Rencana Strategis 

(Renstra) yang 

mencakup 

landasan 

pengembangan 

peta jalan, sumber 

daya, sasaran 

program strategis 

Tersusunnya draft 

dokumen Renstra 

2021-2025. 

Tersedia 

dokumen Renstra 

2021-2025. 

Tersedia 

dokumen Renstra 

2021-2025. 



Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

dan indikator 

kinerja yang 

disajikan pada 

website FPB 

UKSW. 

2 Tersedia kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian, paling 

sedikit mencakup 

aspek 

peningkatan 

jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan 

baru di bidang 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi, 

jumlah dan mutu 

bahan ajar yang 

disajikan pada 

website FPB 

UKSW. 

Tersusunnya draft 

dokumen kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian. 

Tersedia 

dokumen kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian. 

Kaji ulang 

dokumen kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian. 

3 Terlaksananya 

kegiatan 

seminar/konser 

karya ilmiah yang 

menampilkan 

hasil-hasil 

penelitian dosen. 

Terlaksana 

seminar/konser 

karya ilmiah 

tingkat nasional. 

Terlaksana 

seminar/konser 

karya ilmiah 

tingkat nasional. 

Terlaksana 

seminar/konser 

karya ilmiah 

tingkat 

internasional. 

4 Tersedia 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

Tersedia 40% 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

Tersedia 70% 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

Tersedia 100% 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

5 Tersedia 

dokumen 

(perjanjian tertulis 

dan foto) bukti 

kegiatan 

mendayagunakan 

sarana prasarana 

pada lembaga lain 

melalui program 

kerjasama 

penelitian. 

Tersedia 40% 

dokumen bukti 

kegiatan 

mendayagunakan 

sarana prasarana.  

Tersedia 70% 

dokumen bukti 

kegiatan 

mendayagunakan 

sarana prasarana. 

Tersedia 100% 

dokumen bukti 

kegiatan 

mendayagunakan 

sarana prasarana. 

6 Tersedia 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan 

jumlah, jenis dan 

Tersedia 40% 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan. 

Tersedia 70% 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan. 

Tersedia 100% 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan. 



Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

spesifikasi yang 

menyangkut 

sarana prasarana 

penelitian. 

7 Tersedia 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaraan 

program 

penelitian yang 

diberikan kepada 

pimpinan dan 

lembaga 

penjaminan mutu 

fakultas serta 

melalui 

Pangkalan Data 

Pendidikan 

Tinggi (PDPT). 

Tersedia 40% 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaran 

program 

penelitian. 

Tersedia 70% 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaran 

program 

penelitian. 

Tersedia 100% 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaran 

program 

penelitian. 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. 

2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3) Pendanaan Penelitian adalah uang yang disediakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana 

(Dana Internal) atau diperoleh dari pihak-pihak di luar UKSW (Dana Eksternal, seperti 

hibah dana Penelitian dari Kemenristekdikti maupun pihak pemerintah lainnya dan swasta 

serta layanan profesi. 

4) Sumber dana penelitian internal UKSW adalah dana yang dialokasikan oleh UKSW untuk 

membiayai penelitian penelitian dosen dan/atau penelitian dosen yang melibatkan 

mahasiswa 



5) Sumber dana penelitian eksternal UKSW adalah dana penelitian dosen (dan mahasiswa) 

yang diperoleh dari luar UKSW; Dana dari pemerintah (terutama hibah dari 

Kemenristekdikti), dana kerja sama penelitian dari industri (layanan profesi) dan Perguruan 

Tinggi/institusi lain yang menjadi mitra kerjasama penelitian baik dalam negeri maupun luar 

negeri), dan dana masyarakat. 

6) Pembiayaan Penelitian meliputi komponen pembiayaan pelaksanaan penelitian, menajemen 

penelitian dan publikasi hasil penelitian.  

7) Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

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

peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan 

buku ajar. 

8) Pendanaan dan Pembiayaan penelitian ditetapkan per dosen per tahun. 

9) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang 

termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak 

terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 

10) Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 

11) Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi 

kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap 

selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. 

12) Proposal penelitian adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, 

perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian. 

13) Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan 

pengelola dana penelitian. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW serta program studi, serta 

memastikan pemenuhan capaian kinerja penelitian dan publikasi dosen serta mahasiswa yang 

ditetapkan, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta 

melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang sumber dana, komponen dan besaran pembiayaan penelitian dosen, dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen dan mahasiswa. Standar pendanaan dan pembiayaan 

penelitian ini disusun dalam rangka pemenuhan capaian standar Penelitian dan publikasi dosen. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar mutu pendanaan dan 

pembiayaan penelitian diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian akreditasi BAN-PT, 

baik institusi maupun program studi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

PENELITIAN 



Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsure 

Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD); 

1. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi menjamin tersedianya dana penelitian 

internal minimal sebesar Rp 5.000.000,- per dosen per tahun. 

2. Pimpinan Universitas (c.q. BP3M)/Fakultas/Program Studi menjamin pembiayaan atas 

berbagai upaya Pusat Studi/Kelompok Peneliti/Dosen perorangan untuk memperoleh 

sumber dana lain di luar dana internal UKSW, yaitu: 

a. Dana penelitian dari Kerjasama dengan Lembaga lain di dalam negeri atau di 

luarnegeri 

b. Hibah kompetisi dana penelitian dari Kemenristekdikti atau Lembaga lain. 

c. Dana penelitian dari masyarakat 

3. Pimpinan Universitas (c.q. BP3M)/Fakultas/Program Studi menjamin pendanaan 

penelitian digunakan untuk membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. Diseminasi hasil penelitian 

4. Setiap Dosen wajib melakukan penelitian dan berhak memperoleh pendanaan dan 

pembiayaan penelitiannya paling sedikit sesuai besaran minimal yang ditetapkan oleh 

pemerintah (PerBAN-PT) dalam rangka pemenuhan kinerja penelitian dosen, baik dari dana 

internal maupun eksternal, yaitu minimal sebesar 

a. S1: Rp 10.000.000,- per dosen per tahun 

b. S2: Rp 20.000.000,- per dosen per tahun 

5. Fakultas dan program studi dapat membelanjakan sebagian anggarannya sebagai biaya 

investasi untuk pengadaan sarana (peralatan yang modern dan mutakhir) serta prasarana 

laboratorium dan kebun untuk mendukung penelitian dosen dan mahasiswa sehingga: 

a. Terjadi peningkatan peluang publikasi diterima di jurnal internasional maupun jurnal 

nasional terakreditasi 

b. Menghasilkan paten dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat luas 

6. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama 

memiliki sistem pencatatan/perekaman biaya dan melaksanakan pencatatan biaya 

penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan 

Program Studi yang dievaluasi secara rutin. 

7. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama 

memiliki analisis pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai bagian dari penyusunan 

rencana kerja dan anggaran tahunan setiap akhir tahun akademik. 

8. Tim/Unit PMF memiliki evaluasi implementasi satuan biaya penelitian agar tercapai standar 

minimal pembiayaan penelitian pada setiap akhir tahun anggaran.  

9. UKSW (c.q. BP3M) dan FPB memiliki kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana penelitian eksternal secara akuntabel dan transparan dalam rangka 

pencapaian kinerja penelitian dosen dan peningkatan mutu penelitian dosen. 

10. UKSW (c.q. BP3M) menjamin ketersediaan dana pengelolaan penelitian civitas academica, 

yang digunakan untuk: 

a. Manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi) 



b. Pelaporan penelitian 

c. Diseminasi hasil penelitian 

d. Peningkatan kapasitas peneliti 

e. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) sesuai standar mutu 

penelitian 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi wajib mengalokasikan sebagian anggaran 

untuk menjamin tersedianya pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen sebagai Dana 

Internal dalam jumlah yang sangat memadai untuk mencapai Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan Penelitian Dosen, terutama bagi dosen muda yang belum memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh dana penelitian dari pihak luar UKSW serta penelitian-penelitian Unggulan 

Perguruan Tinggi. 

2. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi/Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama 

membangun jejaring Kerjasama, memacu dan menyediakan biaya atas berbagai upaya 

Pusat Studi/Kelompok Peneliti/Dosen perorangan untuk memperoleh sumber dana eksternal 

(meningkatkan peluang pendanaan dan pembiayaan penelitian dari luar UKSW), yaitu: 

a. Dana penelitian dari Kerjasama dengan Lembaga lain di dalam negeri atau di 

luarnegeri 

b. Hibah kompetisi dana penelitian dari Kemenristekdikti atau Lembaga lain. 

c. Dana penelitian dari masyarakat 

3. Pimpinan UKSW (c.q. BP3M)/Fakultas/Program Studi mengalokasikan anggaran 

pendanaan penelitian dan melakukan sosialisasi  pendanaan dan pembiayaan penelitian, 

baik dana internal maupun eksternal, DN maupun LN, untuk membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. Diseminasi hasil penelitian 

4. Setiap dosen, baik secara mandiri dan/atau bergabung dalam kelompok peneliti/pusat studi 

wajib memiliki Roadmap penelitian dan berupaya membuat proposal dan mengajukan 

pendanaan atau ikut berkompetisi untuk memperoleh dana penelitian internal dan/atau 

eksternal UKSW sehingga terpenuhi dana penelitian minimal sebesar: 

a. Prodi S1: Rp 10.000.000,- per dosen per tahun 

b. Prodi S2: Rp 20.000.000,- per dosen per tahun 

5. Wakil Dekan berkoordinasi dengan Kaprodi, Kepala Laboratorium dan Koordinator Penelitian, 

PkM dan Kerjasama menyusun Rencana Pengembangan Laboratorium jangka 

Panjang/Menengah/Pendek. Dokumen ini digunakan sebagai dasar menyusun biaya investasi 

dalam RAPBI untuk pengadaan sarana (peralatan yang modern dan mutakhir) serta prasarana 

laboratorium dan kebun untuk mendukung penelitian dosen dan mahasiswa. 

6. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama melaksanakan

 pencatatan dosen-dosen yang melakukan penelitian dan besaran biaya penelitian dalam 

sistem pencatatan/perekaman biaya penelitian, yang dievaluasi secara rutin satu tahun sekali. 



7. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama melakukan analisis 

pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan 

anggaran tahunan setiap akhir tahun akademik. 

8. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama melaksanakan analisis, 

perencanaan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Penelitian di FPB UKSW. 

9. Tim/Unit PMF melakukan evaluasi ketercapaian implementasi satuan biaya penelitian dosen 

tiap prodi, dalam rangka pemenuhan standar minimal pembiayaan penelitian pada setiap akhir 

tahun anggaran.  

10. Pimpinan UKSW (c.q. BP3M), Pimpinan FPB (Dekan/Wakil Dekan bersama Koordinator 

Penelitian, PkM dan Kerjasama) menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana penelitian eksternal secara akuntabel dan transparan 

dalam rangka pencapaian kinerja penelitian dosen dan peningkatan mutu penelitian dosen. 

11. Pimpinan UKSW (Rektor, Pembantu Rektor 2, dan Pembantu Rektor 5 melalui biro-biro 

terkait) mengalokasikan dana pengelolaan penelitian civitas academica, yang digunakan untuk: 

a. Manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi) 

b. Pelaporan penelitian 

c. Diseminasi hasil penelitian 

d. Peningkatan kapasitas peneliti 

e. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) 

12. Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama berkoordinasi dalam 

penyediaan dan penggalangan dana penelitian dari sumber internal maupun eksternal UKSW 

untuk menjamin tercapainya kecukupan dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

2 M.S1-

35 

Terealisasikannya 

investasi (SDM, 

sarana dan 

prasarana) 

memenuhi seluruh 

kebutuhan akan 

penyelenggaraan 

program pendidikan, 

penelitian dan PkM 

serta memenuhi 

standar perguruan 

tinggi terkait 

pendidikan, 

penelitian dan PkM. 

100% prodi 

memiliki 

rencana 

operasional 

yang berisi 

program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana 

operasional 

program studi 

75% 

100% prodi 

memiliki 

rencana 

operasional yang 

berisi program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana 

operasional 

program studi 

80% 

 

100% prodi 

memiliki 

rencana 

operasional 

yang berisi 

program 

pendidikan, 

penelitian dan 

PkM 

 

Tingkat 

realisasi 

rencana 

operasional 

program studi 

85% 

3 M.S1-36 

M.S2-34 

Tersedianya dana 

untuk menjamin 

DOP:  

S1: 

DOP:  

S1: 

DOP:  

S1: 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 

 

 

 

M.S1-33 

M.S2-31 

 

 

 

 

 

 

M.S1-34 

M.S2-32 

 

keberlangsungan 

operasional 

tridharma, 

pengembangan 3 

tahun terakhir serta 

memiliki kecukupan 

dana untuk rencana 

pengembangan 3 

tahun ke depan yang 

didukung oleh 

sumber pendanaan 

yang realistis. 

Rp15.000.000 

S2: 

Rp20.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per tahun 

Rp5.000.000 

(S1); 

Rp5.000.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

PkM Rp 

10.000.000 per 

prodi per tahun 

(Rp 1.500.000 

per dosen per 

tahun). 

Rp17.000.000 

S2: 

Rp25.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per tahun 

Rp7.500.000 

S1); 

Rp12.500.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

PkM per dosen 

per tahun 

Rp2.500.000 

Rp20.000.000 

S2: 

Rp28.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per 

tahun 

Rp10.000.000 

(S1); 

Rp20.000.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

PkM per dosen 

per tahun Rp 

5.000.000 (S1 

dan S2) 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No

. 

Ref

. 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1  Terlaksana 

inventarisas

i asset 

berbasis 

sistem 

informasi. 

Inventarisasi asset 

dilakukan 1 kali per 

tahun 

Inventarisasi asset 

dilakukan 1 kali per 

tahun 

Inventarisasi asset 

dilakukan 1 kali per 

tahun 

3  Terekamny

a investasi 

yang 

dilakukan 

Fakultas 

dan semua 

prodi, 

meliputi: 

d. Investas

i SDM 

e. Investas

i Sarana 

f. Investas

i 

Prasara

na 

 

100% prodi memiliki 

rencana investasi yang 

berisi program 

pendidikan, penelitian 

dan PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana investasi 

FPB/program studi 

75% 

100% prodi memiliki 

rencana investasi yang 

berisi program 

pendidikan, penelitian 

dan PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana investasi 

FPB/program studi 

80% 

 

100% prodi memiliki 

rencana investasi yang 

berisi program 

pendidikan, penelitian 

dan PkM 

 

Tingkat realisasi 

rencana investasi 

FPB/program studi 

85% 



No

. 

Ref

. 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

4  Terekamny

a laporan 

pendapatan 

dari Pusat 

studi. 

Tersedia Laporan 

pendapatan pusat studi 

kepada Pembantu 

Rektor V dan PRII 

setiap tahun dan 

Koordinator 

Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan 

Kerjasama, dua kali 

dalam setahun 

(bersama penyusunan 

LKD). 

Tersedia Laporan 

pendapatan pusat studi 

kepada Pembantu 

Rektor V dan PR II 

setiap tahun dan 

Koordinator 

Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan 

Kerjasama, dua kali 

dalam setahun 

(bersama penyusunan 

LKD) 

Tersedia Laporan 

pendapatan pusat studi 

kepada Pembantu 

Rektor V dan PR II 

setiap tahun dan 

Koordinator 

Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan 

Kerjasama dua kali 

dalam setahun 

(bersama penyusunan 

LKD) 

5  Terekamny

a laporan 

dana 

penelitian, 

PkM, baik 

dana 

internal 

maupun 

eksternal 

Tersedia Laporan 

pendapatan/penggunaa

n dana penelitian, 

PkM, internal dan 

eksternal minimal satu 

tahun sekali 

1x/tahun: penelitian 

2x/tahun: yg lain 

Tersedia Laporan 

pendapatan/penggunaa

n dana penelitian, 

PkM, internal dan 

eksternal minimal satu 

tahun sekali  

Tersedia Laporan 

pendapatan/penggunaa

n dana penelitian, 

PkM, internal dan 

eksternal minimal satu 

tahun sekali 

6  Terlaksana 

audit 

internal 

pendanaan 

dan 

Pembiayaa

n Penelitian 

FPB/Prodi 

dan Pusat 

Studi 

Tersedia laporan audit 

internal pendanaan 

dan Pembiayaan 

Penelitian FPB/prodi 

dan pusat studi dari 

Biro Audit Internal 

setiap tahun. 

Tersedia laporan audit 

internal pendanaan 

dan Pembiayaan 

Penelitian FPB/prodi 

dan pusat studi dari 

Biro Audit Internal 

setiap tahun. 

Tersedia laporan audit 

internal pendanaan 

dan Pembiayaan 

Penelitian FPB/prodi 

dan pusat studi dari 

Biro Audit Internal 

setiap tahun. 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Lembaga Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Satgas Penyusunan Standar untuk 

merumuskan draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang sesuai dengan 

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 

2. Pembantu Rektor Bidang Akademik bertanggungjawab memeriksa dan memberikan 

pertimbangan untuk draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.  

3. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan 

Penelitian. 

4. Pembantu Rektor II, Wakil Dekan dan Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama 

bertanggung jawab untuk pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 

5. Pusat Studi/Kelompok Peneliti/Dosen peneliti bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar 

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yaitu bertanggungjawab untuk mengusulkan, 

menyelenggarakan, melaporkan penggunaan dana dan pembiayaan penelitian secara berkala,. 



6. Auditor mutu internal dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas, di bawah koordinasi LPM, 

bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan Penelitian melalui mekanisme Audit Mutu internal (AMI) setiap tahun (satu tahun 

sekali). 

7. BP3M bertanggungjawab dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian penelitian 

dosen berNIDN di lingkungan UKSW 

8. BIR bertanggungjawab dalam peningkatan kemampuan peneliti yakni dosen di lingkungan 

UKSW 

 

G. ACUAN / REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BAB III Standar Penelitian Bagian 

Kesembilan Pasal 42-44); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 

6. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED dan LKPS 

7. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi  

8. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 

9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 

248/B/YSW/XI/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana 

10. Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek./10/2018 tentang Pemberlakukan 

Rencana Strategis Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022. 

11. Surat Keputusan Rektor UKSW No.282/Kep./Rek./8/2020 tentang Perubahan atas 

Keputusan Rektor No.298/Kep./Rek./7/2016 ayat 1,3 Lampiran 1 dan Lampiran 2 tentang 

Perubahan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (Peraturan Akademik 2016) Universitas Kristen Satya Wacana. 

12. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018, Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

Direktorat Penjaminan Mutu 

13. Surat Keputusan Rektor No. 346/Kep./Rek./9/2020 tentang Pemberlakuan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal, Universitas Kristen Satya Wacana. 

14. Surat Keputusan Dekan FPB No. ……. Tentang Pemberlakuan Manual P.P.E.P.P FPB 

UKSW 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pemecahan masalah adalah tindakan untuk mendefinisikan masalah, menentukan penyebab 

utamanya dan mencari solusi atau alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. 

2. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar 

dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik dan 

ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan 

pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi dalam rangka memberdayakan 

masyarakat. 



4. Bahan ajar modul pelatihan adalah bahan atau materi yang disusun secara sistematis dan 

digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan 

UKSW dapat dicapai secara efektif, maka UKSW merancang, merumuskan, menyusun, 

menetapkan serta melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, salah satunya Standar 

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar hasil penelitian, diturunkan dari 

SNPT dan indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik institusi maupun program studi yaitu hasil 

PKM sebagai solusi penyelesaian masalah, pemanfataan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), bahan ajar atau modul pelatihan. 

 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil 

pengabdian pada masyarakat untuk rekomendasi pemecahan masalah desa binaan dalam skala 

regional atau nasional. 

2. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan minimal 1 

(satu) teknologi tepat guna bagi desa binaan dalam skala regional atau nasional. 

3. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan minimal 1 

(satu) hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan IPTEK yang dapat digunakan 

sebagai model pengembangan skala nasional atau global. 

4. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan minimal 1 

(satu) hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa. 

5. Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan minimal 1 

(satu) hasil pengabdian pada masyarakat untuk rekomendasi penyelesaian masalah atau 

menghasilkan teknologi tepat guna dalam skala regional atau nasional. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Koordinator Penelitian dan PKM menyusun dan mengembangkan rencana induk pengabdian 

kepada masyarakat oleh FPB UKSW sesuai dengan rencana strategis UKSW. 

2. Koordinator Penelitian dan PKM mensosialisasikan rencana induk pengabdian kepada 

masyarakat oleh FPB UKSW kepada seluruh dosen setiap tahun. 



3. Koordinator Penelitian dan PKM memfasilitasi dosen atau pusat studi untuk memenuhi dan 

melampaui standar kinerja minimal publikasi ilmiah dan/atau produk luaran hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Koordinator Penelitian dan PKM melaksanakan pemantauan dan evaluasi laporan kemajuan 

atau laporan akhir ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 

5. Koordinator Penelitian dan PKM menetapkan kebijakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat wajib melibatkan mahasiswa. 

6. Koordinator Penelitian dan PKM memberikan imbalan (reward) kepada dosen atau pusat studi 

yang memenuhi dan melampaui standar kinerja minimal publikasi ilmiah dan mencapai produk 

hasil pengabdian kepada masyarakat. 

7. Koordinator Penelitian dan PKM memberikan imbalan (reward) kepada mahasiswa atau 

kelompok mahasiswa yang memenuhi dan melampaui standar kinerja minimal publikasi ilmiah 

dan mencapai produk hasil pengabdian kepada masyarakat. 

8. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal PPEPP untuk memeriksa kemajuan 

pencapaian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat setiap tahun. 

9. Dekan, koordinator penelitian dan PKM, serta dosen melakukan perbaikan maupun  

peningkatan pencapaian sesuai dengan rekomendasi Tim Penjaminan Mutu Fakultas. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 
Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

mampu 

menyelesaikan 

masalah desa 

binaan skala 

nasional atau 

regional 

meningkat setiap 

tahun dan dalam 3 

tahun terakhir 

mencapai total 

30% dari total 

dosen tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

total dosen tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 10% 

dari total dosen 

tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 15% 

dari total dosen 

tetap. 

2 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat dalam 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 10% 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 15% 



Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

bentuk teknologi 

tepat guna, 

produk (produk 

terstandarisasi, 

produk 

tersertifikasi), 

karya seni, 

rekayasa sosial 

meningkat setiap 

tahun dan dalam 3 

tahun terakhir 

mencapai total 

30% dari total 

dosen tetap. 

total dosen tetap. dari total dosen 

tetap. 

dari total dosen 

tetap. 

3 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang  

diterbitkan dalam 

bentuk buku  ber-

ISBN, book  

chapter 

meningkat setiap 

tahun dan dalam 3 

tahun terakhir 

mencapai total 

30% dari total 

dosen tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

total dosen tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 10% 

dari total dosen 

tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 15% 

dari total dosen 

tetap. 

4 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang  

digunakan 

sebagai bahan 

ajar atau modul 

pelatihan 

meningkat setiap 

tahun dan dalam 3 

tahun terakhir 

mencapai total 

30% dari total 

dosen tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

total dosen tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 10% 

dari total dosen 

tetap. 

Jumlah dosen 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 15% 

dari total dosen 

tetap. 

5 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

(rekomendasi 

penyelesaian 

masalah dan 

Jumlah luaran 

mahasiswa yang 

mencapai 

indikator 

sejumlah 1% dari 

total mahasiswa 

aktif.  

Jumlah luaran 

mahasiswa yang 

mencapai 

indikator 

sejumlah 3% dari 

total mahasiswa 

Jumlah luaran 

mahasiswa yang 

mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

total mahasiswa 



Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

teknologi tepat 

guna) yang 

dihasilkan 

mahasiswa 

meningkat setiap 

tahun. 

aktif.  aktif.  

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

5. Tim Penjaminan Mutu Fakultas 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Kedalaman dan keluasan materi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi pada kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat meliputi kegunaan bagi masyarakat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK), teknologi tepat guna dan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan. 

2. IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan 

seseorang di bidang teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. 

 

 



B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan 

UKSW dapat dicapai secara efektif, maka UKSW merancang, merumuskan, menyusun, 

menetapkan serta melaksanakan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, salah satunya Standar Isi 

Pengabdian kepada Masyarakat. Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Indikator-indikator 

yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat, 

diturunkan dari SNPT dan indikator persyaratan penelitian Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 

Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional yaitu kedalaman dan keluasan materi, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memastikan bahwa kedalaman 

dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat sudah memenuhi minimal satu unsur yang 

tercantum pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

2. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memastikan bahwa kedalaman 

dan keluasan materi merupakan sumber hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam skala regional atau nasional. 

3. Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memastikan bahwa 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat sudah memenuhi minimal satu 

unsur yang tercantum pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan merupakan hasil 

atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam skala regional 

atau nasional. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Koordinator Penelitian dan PKM menyusun dan mengembangkan rencana induk 

pengabdian kepada masyarakat oleh FPB UKSW sesuai dengan rencana strategis UKSW. 

2. Koordinator Penelitian dan PKM mensosialisasikan rencana induk pengabdian kepada 

masyarakat oleh FPB UKSW kepada seluruh dosen setiap tahun. 

3. Koordinator Penelitian dan PKM mensosialisasikan ketentuan kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 

4. Koordinator Penelitian dan PKM melaksanakan pemantauan dan evaluasi laporan kemajuan 

atau laporan akhir ketercapaian kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat setiap tahun. 



5. Koordinator Penelitian dan PKM memfasilitasi dosen atau pusat studi atau mahasiswa dan 

kelompok mahasiswa dengan memberikan pelatihan untuk mencapai kedalaman dan 

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 

6. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal PPEPP untuk memeriksa 

kemajuan pencapaian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat setiap tahun. 

7. Dekan, koordinator penelitian dan PKM, serta dosen melakukan perbaikan maupun  

peningkatan pencapaian sesuai dengan rekomendasi Tim Penjaminan Mutu Fakultas. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 
Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

memenuhi 

kedalaman dan 

keluasan materi 

minimal satu 

unsur yang 

tercantum pada 

hasil 

(rekomendasi 

penyelesaian 

masalah, IPTEK, 

teknologi tepat 

guna, bahan ajar 

atau materi 

pelatihan) 

meningkat setiap 

tahun dan dalam 3 

tahun terakhir 

mencapai 30% 

dari luaran. 

Jumlah luaran 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

total luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat. 

Jumlah luaran 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 10% 

dari total luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat. 

Jumlah luaran 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 15% 

dari total luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat. 

2 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

memenuhi 

kedalaman dan 

keluasan materi 

yang bersumber 

dari 

pengembangan 

IPTEK dan sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat dalam 

Jumlah luaran 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

total luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat. 

Jumlah luaran 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 10% 

dari total luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat. 

Jumlah luaran 

yang mencapai 

indikator 

sejumlah 15% 

dari total luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat. 



Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

skala regional 

atau nasional 

meningkat setiap 

tahun dan dalam 3 

tahun terakhir 

mencapai 30% 

dari luaran. 

3 Jumlah luaran 

pengabdian 

kepada 

masyarakat oleh 

mahasiswa yang 

memenuhi 

kedalaman dan 

keluasan materi 

minimal satu 

unsur dan 

bersumber dari 

pengembangan 

IPTEK yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

masyarakat dalam 

skala regional 

atau nasional 

meningkat setiap 

tahun. 

Jumlah luaran 

mahasiswa yang 

mencapai 

indikator 

sejumlah 1% dari 

total mahasiswa 

aktif.  

Jumlah luaran 

mahasiswa yang 

mencapai 

indikator 

sejumlah 3% dari 

total mahasiswa 

aktif.  

Jumlah luaran 

mahasiswa yang 

mencapai 

indikator 

sejumlah 5% dari 

total mahasiswa 

aktif.  
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun untuk menciptakan inovasi teknologi, memberikan solusi permasalahan masyarakat, 

dan alih teknologi. 

2. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal 

pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat 



untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap 

selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Proposal pengabdian kepada masyarakat adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk 

rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh dosen/mahasiswa 

sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana 

pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola dana pengabdian kepada masyarakat. 

5. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh BP3M. 

6. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh 

dosen/mahasiswa. 

7. Pelaksana pengabdian masyarakat merupakan dosen dan/atau mahasiswa yang memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan melakukannya 

8. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

9. Prasarana Pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang 

utama terlaksananya kegitan pengabdian kepada masyarakat 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan FPB UKSW 

dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan 

serta melaksanakan Standar Proses Pengabdian Masyarakat. Standar mutu ini disusun berdasarkan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar hasil pembelajaran, 

diturunkan dari SNPT dan indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik institusi maupun program 

studi. Pengelolaan yang dimaksud adalah dalam bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh FPB 

UKSW untuk melakukan pengelolaan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah Koordinator 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FPB. Standar mutu ini ditetapkan di FPB UKSW 

sebagai bagian dari komitmen FPB UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas 

dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah FPB UKSW 

dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui standarisasi proses pengabdian masyarakat 

secara kelembagaan yang lebih baik. Upaya FPB UKSW untuk melakukan peningkatan kualitas 

proses pengabdian masyarakat secara kelembagaan ditunjukkan dengan adanya Koordinator 



Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FPB, dimana unit kerja dibawah Dekan FPB yang 

bertugas melakukan pengelolaan penelitian dan PKM. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi menetapkan standar proses kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki 

kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dilaksanakan oleh dosen dan 

mahasiswa mengacu kepada rencana strategis pengabdian masyarakat UKSW. 

2. Dosen dan mahasiswa wajib melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kaidah dan 

metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

3. Dosen dan mahasiswa wajib melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka 

mengimplementasikan produk dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dan peningkatan kapasitas masyarakat. 

4. Dekan dan Kaprodi wajib memiliki panduan proses pengabdian masyarakat yang mengacu 

pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan yang dievaluasi setiap tahun. 

5. Mahasiswa wajib melakukan kegiatan pengabdian masyarakat  dalam memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di UKSW. 

6. Mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat diluar skripsi/tugas akhir akan 

mendapatkan SKS (Satuan Kredit Semester) besaran SKS yang didapatkan mahasiswa 

ditentukan oleh program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 

7. Dekan dan Kaprodi memiliki panduan kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring yang dievaluasi setiap tahun. 

8. Dekan dan Kaprodi mengadakan monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat dosen di 

lingkungan UKSW minimal 1 kali setahun untuk memastikan standar riset dosen tercapai. 

9. Dosen melakukan perencanaan dan proses pengabdian masyarakat yang sejalan dengan peta 

jalan pengabdian masyarakat program studi dan sejalan dengan rencana induk pengabdian 

masyarakat UKSW. 

10. Mahasiswa melakukan perencanaan dan proses pengabdian masyarakat yang sejalan dengan 

peta jalan pengabdian masyarakat dosen. 

11. Dosen membuat laporan progress pengabdian masyarakat, antara lain laporan kemajuan dan 

laporan akhir yang memenuhi persyaratan minimal reviewer pengabdian masyarakat internal 

UKSW. 

 

 

 



D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Statuta 

UKSW dan Rencana Strategis UKSW. 

2. Dekan dan Kaprodi membentuk Tim Penyusunan Garis Peta Jalan Pengabdian Masyarakat 

UKSW. 

3. Dekan, Kaprodi dan Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan 

mengembangan rencana induk pengabdian masyarakat UKSW sesuai dengan rencana strategis 

UKSW. 

4. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan mengembangkan 

peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian masyarakat dengan siklus 

PPEPP secara berkala; menyusun dan mengevaluasi pedoman pengabdian masyarakat; 

melakukan sosialisasi pedoman pengabdian masyarakat; menjadwalkan monitoring dan 

evaluasi riset secara berkala;  menentukan reviewer internal. 

5. Dosen melaksanakan kegiatan peneltian dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota 

peneliti.  

6. Pusat studi mengadakan forum ilmiah secara berkala. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersedianya dokumen 

Rencana Strategis 

Pengabdian 

Masyarakat yang 

memuat landasan 

pengembangan, peta 

jalan penelitian, 

sumber daya, sasaran 

program strategis dan 

indikator kinerja. 

Tersedia dokumen 

Rencana Strategis 

Pengabdian Masyarakat 

hasil kaji ulang yang 

sesuai dengan 

Permendikbud No. 3 

tahun 2020. 

Tersedia Rencana 

Strategis Pengabdian 

Masyarakat berorientasi 

pada daya saing 

internasional. 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

Dokumen Rencana 

Strategis 

Pengabdian 

Masyarakat. 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

Dokumen Rencana 

Strategis 

Pengabdian 

Masyarakat. 

2 Tersedia pedoman 

pengabdian masyarakat 

dan bukti 

sosialisasinya. 

Tersedia dokumen 

pedoman pengabdian 

masyarakat hasil kaji 

ulang yang sesuai 

dengan Panduan 

Penelitian DRPM dan 

ditetapkan dengan SK 

Rektor. 

 

Pedoman pengabdian 

masyarakat UKSW 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

pedoman 

pengabdian 

masyarakat internal 

UKSW. 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

pedoman 

pengabdian 

masyarakat internal 

UKSW. 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

dapat diakses 24 jam 

non-stop di URL 

https://fpb.uksw.edu 

3 Terdapat bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan proses 

PkM mencakup 6 

aspek tatacara 

penilaian dan review, 

legalitas 

pengangkatan 

reviewer, hasil 

penilaian usul PkM, 

legalitas penugasan 

pelaksana 

PkM/kerjasama PkM, 

berita acara hasil 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

dokumentasi output 

PkM. 

Tersedia dokumen yang 

sahih tentang 

pelaksanaan proses 

PkM yang mencakup 6 

aspek serta melakukan 

review terhadap 

pelaksanaan proses 

PkM secara berkala dan 

ditindaklanjuti. 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

pelaksanaan proses 

PkM yang 

mencakup 6 aspek 

serta melakukan 

review terhadap 

pelaksanaan proses 

PkM secara berkala 

dan ditindaklanjuti. 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

pelaksanaan proses 

PkM yang 

mencakup 6 aspek 

serta melakukan 

review terhadap 

pelaksanaan proses 

PkM secara berkala 

dan ditindaklanjuti. 

4 Tersedia dokumen 

pelaporan penelitian 

oleh pengelola 

penelitian kepada 

pimpinan perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi dana 

Tersedia dokumen 

laporan penelitian dan 

file pendukung yang 

sahih. 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

laporan penelitian 

dan file pendukung 

yang sahih. 

Tersedia dokumen 

hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

laporan penelitian 

dan file pendukung 

yang sahih. 

5 Terdapat kelompok 

pelaksana PkM di 

lingkungan UKSW. 

Terbentuk 1 kelompok 

pelaksana PkM 

fungsional ditunjukkan 

dengan bukti legal 

formal keberadaan 

kelompok pelaksana 

PkM 

Terbentuk 2 

kelompok 

pelaksana PkM 

fungsional 

ditunjukkan 

dengan bukti legal 

formal keberadaan 

kelompok 

pelaksana PkM 

Terbentuk 2 

kelompok 

pelaksana PkM 

fungsional 

ditunjukkan 

dengan bukti legal 

formal keberadaan 

kelompok 

pelaksana PkM 

6 Tersedia produk 

inovasi PkM yang 

bermanfaat untuk 

menyelesaiakan 

permasalahan di 

masyarakat dan 

berdaya saing nasional 

Tersedia 1 produk 

inovasi PkM 

Tersedia 2 produk 

inovasi PkM 

Tersedia 3 produk 

inovasi PkM 

7 Terdapat pengabdian PPkMDM < 25% PPkMDM > 25% PPkMDM > 25% 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

masyarakat dosen yang 

melibatkan mahasiswa 

PPkMDM = NPkMM x 

NPkMD 

PPkMDM = 

NPkMM x 

NPkMD 

PPkMDM = 

NPkMM x 

NPkMD 
 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Terdapat peta jalan 

pengabdian 

masyarakat fakultas 

FPB memiliki draft 

peta jalan 

pengabdian 

masyarakat 

FPB memiliki peta 

jalan pengabdian 

masyarakat 

FPB memiliki peta 

jalan pengabdian 

masyarakat 

2 Terdapat peta jalan 

pengabdian 

masyarakat program 

studi 

Prodi di kingkungan 

FPB memiliki draft 

peta jalan 

pengabdian 

masyarakat 

Prodi di kingkungan 

FPB memiliki draft 

peta jalan 

pengabdian 

masyarakat 

Prodi di kingkungan 

FPB memiliki peta 

jalan pengabdian 

masyarakat 

3 Terdapat peta jalan 

pengabdian 

masyarakat dosen 

70 % dosen di 

lingkungan FPB 

memiliki draft peta 

jalan pengabdian 

masyarakat 

100 % dosen di 

lingkungan FPB 

memiliki draft peta 

jalan pengabdian 

masyarakat 

100 % dosen di 

lingkungan FPB 

memiliki peta jalan 

pengabdian 

masyarakat 

4 Terdapat 

pengabdian 

masyarakat 

mahasiswa yang 

sejalan dengan peta 

jalan dosen 

50% riset mahasiswa 

sejalan dengan draft 

peta jalan 

pengabdian 

masyarakat dosen 

75% riset mahasiswa 

sejalan dengan draft 

peta jalan 

pengabdian 

masyarakat dosen 

100% riset 

mahasiswa sejalan 

dengan peta jalan 

pengabdian 

masyarakat dosen 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun untuk menciptakan inovasi teknologi, memberikan solusi permasalahan masyarakat, 

dan alih teknologi. 

2. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal 

pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat 

untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap 

selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 



3. Proposal pengabdian kepada masyarakat adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk 

rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh dosen/mahasiswa 

sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana 

pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola dana pengabdian kepada masyarakat. 

5. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh BP3M. 

6. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh 

dosen/mahasiswa. 

7. Pelaksana pengabdian masyarakat merupakan dosen dan/atau mahasiswa yang memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan melakukannya 

8. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

9. Prasarana Pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang 

utama terlaksananya kegitan pengabdian kepada masyarakat 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan FPB UKSW 

dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan 

serta melaksanakan Standar Proses Pengabdian Masyarakat. Standar mutu ini disusun berdasarkan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar hasil 

pembelajaran, diturunkan dari SNPT dan indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik institusi 

maupun program studi. Pengelolaan yang dimaksud adalah dalam bentuk kelembagaan yang 

dibentuk oleh UKSW untuk melakukan pengelolaan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah 

Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB. Standar mutu ini ditetapkan di 

FPB UKSW sebagai bagian dari komitmen FPB UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang 

dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-

langkah FPB UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui standarisasi proses 

pengabdian masyarakat secara kelembagaan yang lebih baik.  

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 



1. Dekan dan Kaprodi menetapkan standar penilaian pengabdian masyarakat sebagai panduan 

penentuan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat sesuai 

dengan standar penilaian pengabdian masyarakat internal UKSW. 

2. Dekan dan Kaprodi menetapkan standar penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat 

secara terintegrasi dengan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan 

transparan. 

3. Dekan dan Kaprodi menetapkan pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat 

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

pengabdian masyarakat. 

4. Dekan dan Kaprodi menetapkan metode dan instrumen penilaian pengabdian masyarakat yang 

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

kinerja hasil pengabdian masyarakat. 

5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria  minimal  penilaian  hasil  Pengabdian  kepada 

Masyarakat yang memenuhi unsur  tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya  perubahan  

sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan pada  masyarakat  sesuai  dengan sasaran program, 

dapat  dimanfaatkannya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, 

terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya 

masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan. 

6. Dekan dan Kaprodi memiliki panduan kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. 

7. Dekan dan Kaprodi mengadakan evaluasi dan penilaian pengabdian masyarakat dosen di 

lingkungan UKSW minimal 1 kali setahun untuk memastikan standar riset dosen tercapai. 

8. Dekan dan Kaprodi menentukan reviewer pengabdian masyarakat internal yang beranggotakan 

dosen tetap UKSW dan telah memperoleh sertifikat sebagai reviewer pengabdian masyarakat. 

9. Dosen wajib memenuhi luaran pengabdian masyarakat yang dijanjikan, antara lain jurnal 

nasional, HKI, atau paten. 

10. Dosen wajib membina kolaborasi pengabdian masyarakat dengan mitra industri atau mitra 

institusi baik nasional maupun internasional. 

11. Dosen wajib memiliki IA dengan mitra industri atau mitra institusi baik nasional maupun 

internasional.  

 

 

 



 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan penelitian yang mengacu pada Statuta UKSW dan 

Rencana Strategis UKSW. 

2. Dekan dan Kaprodi membentuk Tim Penyusunan Garis Peta Jalan Pengabdian masyarakat 

UKSW. 

3. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB menyusun dan 

mengembangan rencana strategis pengabdian masyarakat UKSW sesuai dengan rencana 

strategis UKSW. 

4. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB menyusun dan 

mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian 

masyarakat dengan siklus PPEPP secara berkala. 

5. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB menyusun pedoman 

pengabdian masyarakat.  

6. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB melakukan sosialisasi 

pedoman pengabdian masyarakat. 

7. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB menjadwalkan penilaian riset 

secara berkala. 

8. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB menentukan reviewer internal. 

9. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB memberikan tugas kepada 

reviewer internal untuk melakukan mentoring pencapaian standar pengabdian masyarakat 

secara berkala. 

10. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB berkoordinasi dengan biro 

kerjasama di bawah PR 4 untuk memfasilitasi kerjasama antara peneliti dengan mitra. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersedia bukti yang 

sahih tentang 

tatacara penilaian 

dan review 

Tersedia dokumen 

tatacara penilaian 

dan review 

pengabdian 

masyarakat 

internal 

Tersedia hasil 

evaluasi dokumen 

tatacara penilaian 

dan review 

pengabdian 

masyarakat internal 

secara berkala dan 

tindak lanjutnya  

Tersedia hasil 

evaluasi dokumen 

tatacara penilaian 

dan review 

pengabdian 

masyarakat internal 

secara berkala dan 

tindak lanjutnya  

2 Tersedia bukti yang Tersedia SK Tersedia SK Dekan Tersedia SK Dekan 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

sahih tentang legalitas 

pengangkatan reviewer 

Dekan FPB 

pengangkatan 

untuk 3 reviewer 

internal 

FPB pengangkatan 

untuk 4 reviewer 

internal 

FPB pengangkatan 

untuk 5 reviewer 

internal 

3 Tersedia bukti yang 

sahih tentang hasil 

penilaian usul 

pengabdian 

masyarakat 

Tersedia dokumen 

hasil penilaian 

usul pengabdian 

masyarakat 

Tersedia dokumen 

hasil penilaian usul 

pengabdian 

masyarakat 

Tersedia dokumen 

hasil penilaian usul 

pengabdian 

masyarakat 

4 Tersedia bukti yang 

sahih tentang legalitas 

penugasan 

peneliti/kerjasama 

peneliti 

Tersedia SK 

Dekan FPB 

mengenai 

penugasan peneliti 

dan tersedia 

dokumen MOU 

dan IA  

Tersedia SK Dekan 

FPB mengenai 

penugasan peneli dan 

tersedia dokumen 

MOU dan IA 

Tersedia SK Dekan 

FPB mengenai 

penugasan peneliti 

dan tersedia 

dokumen MOU dan 

IA 

5 Tersedia bukti yang 

sahih berita acara hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

Tersedia dokumen 

berita acara hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

 

 

Tersedia dokumen 

berita acara hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

Tersedia dokumen 

berita acara hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

6 Tersedia bukti yang 

sahih tentang 

dokumentasi output 

pengabdian 

masyarakat. 

Tersedia bukti 

fisik laporan 

kemajuan, laporan 

akhir, dan 

dokumentasi 

luaran 

Tersedia bukti fisik 

laporan kemajuan, 

laporan akhir, dan 

dokumentasi luaran 

Tersedia bukti fisik 

laporan kemajuan, 

laporan akhir, dan 

dokumentasi luaran 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

5. Tim Penjaminan Mutu Fakultas 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun untuk menciptakan inovasi teknologi, memberikan solusi permasalahan masyarakat, 

dan alih teknologi. 

2. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal 

pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat 



untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap 

selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Proposal pengabdian kepada masyarakat adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk 

rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh dosen/mahasiswa 

sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana 

pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola dana pengabdian kepada masyarakat. 

5. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh 

Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB. 

6. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh 

dosen/mahasiswa. 

7. Pelaksana pengabdian masyarakat merupakan dosen dan/atau mahasiswa yang memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan melakukannya 

8. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

9. Prasarana Pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang 

utama terlaksananya kegitan pengabdian kepada masyarakat 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan FPB UKSW 

dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan 

serta melaksanakan Standar Pelaksana pengabdian masyarakat. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar pelaksana 

pengabdian masyarakat, diturunkan dari SNPT dan indikator penilaian akreditasi BAN-PT, baik 

institusi maupun program studi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memakai metodologi 

relevan dengan bidang keahlian atau jenis kegiatan yang sesuai dengan peta jalan PKM 



2. Program Studi melaksanakan kerjasama pengabdian masyarakat baik tingkat lokal, nasional, 

dan internasional untuk menghasilkan luaran pengabdian masyarakat yang sesuai dengan 

SNPT. 

3. Dosen memutakhirkan kemampuannya dalam metodologi pengabdian masyarakat sesuai 

dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran pengabdian 

masyarakat untuk menghasilkan luaran pengabdian masyarakat   

4. Dosen wajib menindaklanjuti hasil pengabdian masyarakat yang telah lolos fase monev untuk 

mengembangkan keilmuan Program Studi. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan pelaksana pengabdain masyarakat yang mengacu 

pada Statuta UKSW dan Rencana Strategis UKSW. 

2. Dekan dan Kaprodi membentuk Tim Penyusunan RIP PkM UKSW. 

3. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB melaksanakan pelatihan 

peningkatan kompetensi metodologi pengabdian masyarakat dan melakukan sosialisasi hibah-

hibah PkM yang menggunakan sumber  dana dari dalam dan luar institusi 

4. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB memfasilitasi kerjasama PkM 

dengan pihak mitra di tingkat lokal, nasional, internasional, serta melakukan evaluasi kegiatan 

pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama mahasiswa sesuai peta jalan PkM. 

5. Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian FPB melakukan monitoring 

relevansi hasil pengabdian masyarakat dengan pengembangan keilmuan program studi. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Jumlah pelaksanaan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

biaya luar negeri 

Prodi/fakultas 

melaksanakan 1 

kegiatan PkM 

Prodi/fakultas 

melaksanakan 1 

kegiatan PkM 

Prodi/fakultas 

melaksanakan 1 

kegiatan PkM 

2 Jumlah pelaksanaan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

biaya dalam negeri 

Prodi/Fakultas 

melaksanakan 1 

kegiatan PkM 

Prodi/fakultas 

melaksanakan 2 

kegiatan PkM 

Prodi/fakultas 

melaksanakan 4 

kegiatan PkM 

3 Jumlah pelaksanaan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

biaya PT/mandiri 

Prodi melaksanakan 2 

kegiatan PkM 

Prodi melaksanakan 

2 kegiatan PkM 

Prodi melaksanakan 

3 kegiatan PkM 

4 Dokumen Jumlah 

kelompok pelaksana 

PkM dan bukti 

Tersedia dokumen 

kelompok pelaksana 

PkM yang fungsional 

Tersedia dokumen 

kelompok pelaksana 

PkM yang fungsional 

Tersedia dokumen 

kelompok pelaksana 

PkM yang fungsional 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

terlaksananya 

kegiatan PkM 

ditunjukkan dengan:  

1) SK Dekan /Surat 

Tugas PRV 

2) Hasil produk PkM 

berupa HKi/TTG, 

Produk, Karya 

seni, Rekayasa 

sosial 

ditun jukkan dengan:  

1) SK 

Dekan/Surat Tugas 

PRV 

2) Hasil produk 

PkM berupa 

HKi,TTG, Produk, 

Karya seni, 

Rekayasa sosial 

ditun jukkan dengan:  

1) SK Dekan/Surat 

Tugas PRV 

2) Hasil produk PkM 

berupa HKi,TTG, 

Produk, Karya 

seni, Rekayasa 

sosial 

3) Poduk PkM 

berdaya saing 

nasional 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Terlaksanya kegiatan PkM 

dengan pendanaan 

internasional/nasional/PT 

25% dosen 

melakukan 

kegiatan PkM 

30% dosen  

melakukan 

kegiatan PkM 

50% dosen 

melakukan 

kegiatan PkM 

2 Dokumen tentang kelompok 

pelaksana PkM dan Produk 

PkM berupa HKi/TTG, 

Produk, Karya seni, 

Rekayasa sosial 

Tiap prodi 

memiliki  

kelompok 

pelaksana PkM 

dan 1 Produk 

PkM berupa 

HKi/ TTG, 

Produk, Karya 

seni, Rekayasa 

sosial 

Tiap 

prodi/Fakultas 

memiliki  

kelompok 

pelaksana PkM 

dan 1 Produk PkM 

berupa HKi/ TTG, 

Produk, Karya 

seni, Rekayasa 

sosial 

Tiap 

prodi/Fakultas 

memiliki  

kelompok 

pelaksana PkM 

dan 2 Produk PkM 

berupa HKi/ TTG, 

Produk, Karya 

seni, Rekayasa 

sosial 

 
 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

5. Tim Penjaminan Mutu Fakultas 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun untuk menciptakan inovasi teknologi, memberikan solusi permasalahan masyarakat, 

dan alih teknologi. 

2. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal 

pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat 

untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap 

selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 



3. Proposal pengabdian kepada masyarakat adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk 

rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh dosen/mahasiswa 

sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana 

pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola dana pengabdian kepada masyarakat. 

5. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh BP3M. 

6. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh 

dosen/mahasiswa. 

7. Pelaksana pengabdian masyarakat merupakan dosen dan/atau mahasiswa yang memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan melakukannya 

8. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

9. Prasarana Pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang 

utama terlaksananya kegitan pengabdian kepada masyarakat 

 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan FPB UKSW 

dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan 

serta melaksanakan Standar Pelaksana pengabdian masyarakat. Standar mutu ini disusun 

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar 

pelaksana pengabdian masyarakat, diturunkan dari SNPT dan indikator penilaian akreditasi BAN-

PT, baik institusi maupun program studi 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Pimpinan FPB UKSW merancang dan menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang 

kegiatan pengabdian masyarakat dan memiliki sistem informasi untuk mengelola dan 

mempublikasikan hasil-hasil pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan 

RIP pengabdian masyarakat FPB UKSW untuk mencapai standar SNPT.  

2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi merancang dan menyediakan sarana dan prasarana yang 

mutakhir dan aksesibilias yang cukup guna menunjang kegiatan pengabdian masyarakat dosen 



dan mahasiswa yang sesuai dengan RIP penelitian UKSW dan peta jalan penelitian dosen 

untuk mencapai standar SNPT. 

3. Dosen dan mahasiswa menggunakan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan 

pengabdian masyarakatsesuai dengan RIP UKSW dan mempublikasikan hasil pelaksanannya. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Dekan dan Kaprodi FPB UKSW menetapkan kebijakan sarana dan prasarana pengabdian 

masyarakat yang mengacu pada Statuta UKSW dan Rencana Strategis UKSW. 

2. Dekan dan Kaprodi FPB UKSW melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa tentang 

berbagai sarana dan prasarana yang mutakhir dan aksesibilitas yang cukup guna menunjang 

kegiatan pengabdian masyarakat dan memiliki sistem informasi untuk mempublikasikan hasil-

hasil pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Fakultas memiliki  

sarana dan prasarana 

yang cukup mutakhir 

dan relevan untuk 

menunjang kegiatan 

PkM 

Fakultas memiliki 

sarana dan 

prasarana yang 

relevan untuk 

menunjang 

kegiatan PkM 

Fakultas memiliki 

sarana dan prasarana 

yang cukup mutakhir 

dan relevan untuk 

menunjang kegiatan 

PkM 

Fakultas memiliki 

sarana dan prasarana 

yang cukup mutakhir 

dan relevan untuk 

menunjang kegiatan 

PkM 

2 Fakultas menyediakan 

sistem TIK untuk 

mengelola dan 

menyebarkan hasil 

kegiatan PkM 

Fakultas memiliki 

sistem informasi 

untuk layanan 

kegiatan PkM 

yang efektif 

memenuhi aspek; 

a) ketersediaan 

layanan 

b) e-perpustakaan 

(e-journal, e-

book, e-

repository, dll) 

c) Mudah diakses 

oleh pelaksana 

PkM 

Fakultas memiliki 

sistem informasi 

untuk layanan 

kegiatan PkM yang 

efektif memenuhi 

aspek; 

d) ketersediaan 

layanan 

e) e-perpustakaan (e-

journal, e-book, e-

repository, dll) 

f) Mudah diakses 

pelaksana PkM 

g) Seluruh jenis 

layanan dievaluasi 

secara berkala 

Fakultas memiliki 

sistem informasi 

untuk layanan 

kegiatan PkM yang 

efektif memenuhi 

aspek; 

a) ketersediaan 

layanan 

b) e-perpustakaan (e-

journal, e-book, e-

repository, dll) 

c) Mudah diakses 

oleh pelaksana 

PkM 

d) Seluruh jenis 

layanan dievaluasi 

secara berkala 

yang hasilnya 

ditindaklanjuti 

untuk 

penyempurnaan 

sistem informasi 

3 Fakultas memiliki Fakultas memiliki Fakultas memiliki Fakultas memiliki 



No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

sistem tik untuk 

mengumpulkan data 

yang akurat,  dapat 

dipertanggung-

jawabkan dan terjaga 

kerahasiaannya (misal: 

sistem informasi 

manajemen FPB/SIM 

FPB)  

sistem tik untuk 

layanan 

administrasi 

terbukti efektif 

memenuhi aspek: 

1) Layanan 

akademik, sdm, 

sarana dan 

prasarana (asset) 

2) Mudah diakses 

oleh semua unit 

kerja dalam 

lingkup FPB 

3) Lengkap dan 

mutakhir 

4) Seluruh jenis 

layanan telah 

terintegrasi dan 

digunakan untuk 

pengambilan 

keputusan 

sistem tik untuk 

layanan administrasi 

terbukti efektif 

memenuhi aspek: 

1) Layanan 

akademik, sdm, 

sarana dan 

prasarana (asset) 

2) Mudah diakses 

oleh semua unit 

kerja dalam 

lingkup FPB 

3) Lengkap dan 

mutakhir 

4) Seluruh jenis 

layanan telah 

terintegrasi dan 

digunakan untuk 

pengambilan 

keputusan 

5) Seluruh jenis 

layanan yang 

terintegrasi 

dievaluasi secara 

berkala dan 

hasilnya 

ditindaklanjuti 

untuk 

penyempurnaan 

sistem informasi  

sistem tik untuk 

layanan administrasi 

terbukti efektif 

memenuhi aspek: 

1) Layanan 

akademik, sdm, 

sarana dan 

prasarana (asset) 

2) Mudah diakses 

oleh semua unit 

kerja dalam 

lingkup FPB 

3) Lengkap dan 

mutakhir 

4) Seluruh jenis 

layanan telah 

terintegrasi dan 

digunakan untuk 

pengambilan 

keputusan 

5) Seluruh jenis 

layanan yang 

terintegrasi 

dievaluasi secara 

berkala dan 

hasilnya 

ditindaklanjuti 

untuk 

penyempurnaan 

sistem informasi 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Ketersediaan dokumen  

sarana dan prasarana yang 

mutakhir dan mudah 

diakses oleh pelaksana PkM 

untuk menunjang penelitian 

dan publikasi dosen serta 

dievaluasi secara berkala 

Fakultas 

memiliki sarana 

dan prasarana 

yang mudah 

diakses 

pelaksana PkM 

Fakultas memiliki 

sarana dan 

prasarana yang 

mutakhir dan 

mudah diakses 

pelaksana PkM dan 

dievaluasi secara 

berkala 

Fakultas memiliki 
sarana dan 
prasarana yang 
mutakhir dan 
mudah diakses 
pelaksana PkM dan 
dievaluasi secara 
berkala 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian 

kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 (3)).  

2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 



kehidupan bangsa (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 (11)). 

3. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

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

Pengabdian kepada Masyarakat ((Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 63 (1)). 

4. Koordinator Penelitian dan Pengabdian masyarakat FPB UKSW adalah seorang dosen tetap 

yang dipilih oleh Dekan FPB untuk mengendalikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika FPB UKSW baik secara individu maupun 

kelompok. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan 

FPB UKSW dapat dicapai secara efektif, maka FPB UKSW merancang, merumuskan, menyusun, 

menetapkan serta melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu 

ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 

standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, diturunkan dari SNPT dan indikator penilaian 

akreditasi BAN-PT, baik institusi maupun program studi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FPB menyediakan  peta jalan program 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa 

serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali. 

2. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FPB menyediakan peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disosialisasikan 

kepada  dosen dan mahasiswa  melalui Raker dan web FPB UKSW yang diperbaharui setiap 2 

tahun sekali. 

3. Wakil dekan menyediakan dana pengabdian masyarakat melalui sistem penganggaran untuk 

mendukung setiap kegiatan baik program fakultas/ universitas/permintaan masyarakat yang 

diperbaharui setiap 6 bulan sekali. 

4. Dosen FPB UKSW wajib melakukan kegiatan pengabdian masyarakat  minimum sekali setiap 

semester yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok berdasarkan permintaan dari 

masyarakat atau program fakultas yang sesuai dengan peta jalan program kegiatan pengabdian 



masyarakat, melibatkan partisipasi mahasiswa dan membuat laporan serta evaluasi yang 

didokumentasikan di fakultas. 

5. Lembaga Kemahasiswaan Fakultas melakukan kegiatan PkM  yang sesuai dengan peta jalan 

program kegiatan pengabdian masyarakat dan membuat evaluasi serta laporan yang 

terdokumentasikan di fakultas minimal satu kali dalam setahun. 

6. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

kesesuaian antara kegiatan pengabdian masyarakat dengan peta jalan program pengabdian 

kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh sivitas akademika FPB UKSW dan menggunakan 

hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan prodi minimal satu 

kali dalam satu tahun. 

7. Koordinator Penelitian dan Pengabdian masyarakat memiliki data kegiatan pengabdian 

masyarakat yang telah dilakukan oleh fakultas setiap tahun dan dapat diakses oleh berbagai 

pihak yang memerlukan yang tersedia pada web fakultas. 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

1. Koordinator Penelitian dan PKM menyusun dan mengembangkan rencana induk penelitian FPB 

UKSW sesuai dengan rencana strategis UKSW. 

2. Koordinator Penelitian dan PKM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem 

penjaminan mutu internal penelitian dengan siklus PPEPP secara berkala. 

3. Koordinator Penelitian dan PKM memfasilitasi pelaksanaan penelitian-penelitian FPB UKSW 

yang dilaksanakan oleh program studi dan atau pusat studi. 

4. Koordinator Penelitian dan PKM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 

FPB UKSW.  

5. Program studi atau pusat studi menyusun dan menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian kepada Koordinator Penelitian dan PKM.  

6. Program studi dan atau pusat studi menyusun dan mendokumentasikan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi, serta laporan kegiatan penelitian yang dinaunginya. 

7. Program studi dan atau pusat studi melaporkan penelitian secara berkala kepada Koordinator 

Penelitian dan PKM.  

8. Program studi atau pusat studi melakukan diskusi hasil penelitian dan menyampaikan laporannya 

secara rutin kepada Koordinator Penelitian dan PKM. 

9. Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal PPEPP untuk memeriksa kemajuan 

pencapaian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat setiap tahun. 

10. Dekan, koordinator penelitian dan PKM, serta dosen melakukan perbaikan maupun  

peningkatan pencapaian sesuai dengan rekomendasi Tim Penjaminan Mutu Fakultas. 



 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR 

 
Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Tersedianya 

Rencana Strategis 

(Renstra) yang 

mencakup 

landasan 

pengembangan 

peta jalan, sumber 

daya, sasaran 

program strategis 

dan indikator 

kinerja yang 

disajikan pada 

website FPB 

UKSW. 

Tersusunnya draft 

dokumen Renstra 

2021-2025. 

Tersedia 

dokumen Renstra 

2021-2025 pada 

website FPB 

UKSW. 

Tersedia 

dokumen Renstra 

2021-2025 pada 

website FPB 

UKSW. 

2 Tersedia kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian, paling 

sedikit mencakup 

aspek 

peningkatan 

jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan 

baru di bidang 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi, 

jumlah dan mutu 

bahan ajar yang 

disajikan pada 

website FPB 

UKSW. 

Tersusunnya draft 

dokumen kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian. 

Tersedia 

dokumen kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian yang 

dapat diakses 

pada website 

FPB. 

Kaji ulang 

dokumen kriteria 

dan prosedur 

penilaian 

penelitian. 

3 Terlaksananya 

kegiatan 

seminar/konser 

karya ilmiah yang 

menampilkan 

hasil-hasil 

penelitian dosen. 

Terlaksana 

seminar/konser 

karya ilmiah 

tingkat nasional. 

Terlaksana 

seminar/konser 

karya ilmiah 

tingkat nasional. 

Terlaksana 

seminar/konser 

karya ilmiah 

tingkat 

internasional. 

4 Tersedia 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

Tersedia 40% 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

Tersedia 70% 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

Tersedia 100% 

dokumen berita 

acara hasil 

pemantauan dan 

evaluasi. 

5 Tersedia 

dokumen 

(perjanjian tertulis 

Tersedia 40% 

dokumen bukti 

kegiatan 

Tersedia 70% 

dokumen bukti 

kegiatan 

Tersedia 100% 

dokumen bukti 

kegiatan 



Isi 

Standar 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

dan foto) bukti 

kegiatan 

mendayagunakan 

sarana prasarana 

pada lembaga lain 

melalui program 

kerjasama 

penelitian. 

mendayagunakan 

sarana prasarana.  

mendayagunakan 

sarana prasarana. 

mendayagunakan 

sarana prasarana. 

6 Tersedia 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan 

jumlah, jenis dan 

spesifikasi yang 

menyangkut 

sarana prasarana 

penelitian. 

Tersedia 40% 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan. 

Tersedia 70% 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan. 

Tersedia 100% 

dokumen hasil 

analisis 

kebutuhan. 

7 Tersedia 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaraan 

program 

penelitian yang 

diberikan kepada 

pimpinan dan 

lembaga 

penjaminan mutu 

fakultas serta 

melalui 

Pangkalan Data 

Pendidikan 

Tinggi (PDPT). 

Tersedia 40% 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaran 

program 

penelitian. 

Tersedia 70% 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaran 

program 

penelitian. 

Tersedia 100% 

dokumen laporan 

kinerja 

penyelenggaran 

program 

penelitian. 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Dekan 

2. Koordinator Penelitian dan PKM 

3. Dosen 

4. Tim Penjaminan Mutu Fakultas 

 

G. REFERENSI 
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A. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan PkM. 

2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun untuk menciptakan inovasi teknologi, memberikan solusi permasalahan masyarakat, 

dan alih teknologi. 

3. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal 

pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat 



untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap 

selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Proposal pengabdian kepada masyarakat adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk 

rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh dosen/mahasiswa 

sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana 

pengabdian kepada masyarakat dengan pengelola dana pengabdian kepada masyarakat. 

6. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis pelaksana PkM dalam masa pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat 

oleh BP3M. 

7. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh 

dosen/mahasiswa. 

8. Pelaksana pengabdian masyarakat merupakan dosen dan/atau mahasiswa yang memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan melakukannya 

9. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

10. Prasarana Pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang 

utama terlaksananya kegitan pengabdian kepada masyarakat 

11. Pendanaan PkM adalah uang yang disediakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana (Dana 

Internal) atau diperoleh dari pihak-pihak di luar UKSW (Dana Eksternal, seperti hibah dana 

PkM dari Kemenristekdikti maupun pihak pemerintah lainnya dan swasta. 

12. Sumber dana PkM internal UKSW adalah dana yang dialokasikan oleh UKSW untuk 

membiayai penelitian penelitian dosen dan/atau penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 

13. Sumber dana PkM eksternal UKSW adalah dana PkM dosen (dan mahasiswa) yang 

diperoleh dari luar UKSW; Dana dari pemerintah (terutama hibah dari Kemenristekdikti), 

dana kerjasama PkM dari industri (mis. Corporate Social Responsibility - CSR suatu 

perusahaan) dan Perguruan Tinggi/institusi lain yang menjadi mitra kerjasama PkM baik 

dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. 

14. Pembiayaan PkM meliputi komponen pembiayaan pelaksanaan PkM, manajemen PkM dan 

publikasi hasil PkM.  

15. Pembiayaan manajemen PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

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

16. Pendanaan dan Pembiayaan PkM ditetapkan per dosen per tahun. 

a. Publikasi PkM. 

b. PkM kolaboratif merupakan PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 

 

B. RASIONAL STANDAR 

 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi FPB UKSW serta program studi, dosen serta 

mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai salah satu kegiatan Tri 

Dharma PT. Kegiatan PkM harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan 

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

dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, FPB UKSW merancang, 



merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan 

PkM. Standar mutu ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM 

merupakan kriteria minimal tentang sumber dana, komponen dan besaran pembiayaan PkM 

dosen, dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM dosen dan mahasiswa. Standar 

pendanaan dan pembiayaan PkM ini disusun dalam rangka pemenuhan capaian standar PkM 

dosen dan mahasiswa. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar 

mutu pendanaan dan pembiayaan PkM diturunkan dari SNPT dan dari indikator penilaian 

akreditasi BAN-PT, baik institusi maupun program studi. 

 

C. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsure 

Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD); 

1. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi menjamin tersedianya dana PkM internal 

minimal sebesar Rp 10.000.000,- per prodi per tahun (Rp 1.500.000,- Rp 5.000.000,- per 

dosen per tahun). 

2. Pimpinan Universitas (c.q. BP3M)/Fakultas/Program Studi menjamin pembiayaan atas 

berbagai upaya Pusat Studi/Kelompok Peneliti/Dosen perorangan untuk memperoleh sumber 

dana lain di luar dana internal UKSW, yaitu: 

a. Dana PkM dari Kerjasama dengan Lembaga lain di dalam negeri atau di luarnegeri 

b. Hibah kompetisi dana PkM dari Kemenristekdikti atau Lembaga lain. 

c. Dana penelitian dari masyarakat (CSR industry/perusahaan) 

3. Pimpinan Universitas (c.q. BP3M)/Fakultas/Program Studi menjamin pendanaan PkM bagi 

Pusat Studi/Kelompok Peneliti/dosen digunakan untuk membiayai: 

a. Perencanaan PkM 

b. Pelaksanaan PkM 

c. Pengendalian PkM 

d. Pemantauan dan evaluasi PkM 

e. Pelaporan hasil PkM 

f. Diseminasi hasil PkM 

4. Setiap Dosen wajib melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dan berhak memperoleh 

pendanaan dan pembiayaan penelitiannya paling sedikit sesuai besaran minimal yang 

ditetapkan oleh pemerintah (PerBAN-PT) dalam rangka pemenuhan kinerja penelitian dosen, 

baik dari dana internal maupun eksternal, yaitu minimal sebesar Rp 10.000.000,- per prodi per 

tahun (Rp 1.500.000,- Rp 5.000.000,- per dosen per tahun). 

5. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama 

memiliki sistem pencatatan/perekaman biaya dan melaksanakan pencatatan biaya PkM 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi 

yang dievaluasi secara rutin. 

6. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama 

memiliki analisis pendanaan dan pembiayaan PkM sebagai bagian dari penyusunan rencana 

kerja dan anggaran tahunan setiap akhir tahun akademik. 

7. Tim/Unit PMF memiliki evaluasi implementasi satuan biaya penelitian agar tercapai standar 

minimal pembiayaan PkM pada setiap akhir tahun anggaran.  



8. UKSW (c.q. BP3M) dan FPB memiliki kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana penelitian eksternal secara akuntabel dan transparan dalam rangka 

pencapaian kinerja penelitian dosen dan peningkatan mutu penelitian dosen. 

9. UKSW (c.q. BP3M) menjamin ketersediaan dana pengelolaan penelitian civitas academica, 

yang digunakan untuk: 

c. Manajemen PkM (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi) 

d. Pelaporan PkM 

e. Diseminasi hasil PkM 

f. Peningkatan kapasitas pelaksana PkM 

 

D. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi wajib mengalokasikan sebagian anggaran 

untuk menjamin tersedianya pendanaan dan pembiayaan PkM dosen sebagai Dana Internal 

dalam jumlah yang sangat memadai untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 

Dosen. 

2. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi/Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama 

membangun jejaring Kerjasama, memacu dan menyediakan biaya atas berbagai upaya 

Pusat Studi/Kelompok Peneliti/Dosen perorangan untuk memperoleh sumber dana eksternal 

(meningkatkan peluang pendanaan dan pembiayaan PkM dari luar UKSW), yaitu: 

a. Dana penelitian dari Kerjasama dengan Lembaga lain di dalam negeri atau di 

luarnegeri 

b. Hibah kompetisi dana PkM dari Kemenristekdikti atau Lembaga lain. 

c. Dana PkM dari masyarakat 

3. Pimpinan UKSW (c.q. BP3M)/Fakultas/Program Studi mengalokasikan anggaran untuk 

pendanaan dan pembiayaan PkM dan melakukan sosialisasi, baik dana internal maupun 

eksternal, DN maupun LN, untuk membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. Diseminasi hasil penelitian 

4. BP3M berhak menghentikan pencairan dana sewaktu-waktu apabila ditemukan indikasi PkM 

tidak berjalan sesuai dengan rancangan dalam proposal berdasarkan temuan pada saat monev. 

5. Setiap dosen, baik secara mandiri dan/atau bergabung dalam suatu kelompok /pusat studi wajib 

berupaya membuat proposal dan mengajukan pendanaan atau ikut berkompetisi untuk 

memperoleh dana PkM internal dan/atau eksternal UKSW sehingga terpenuhi dana PkM 

minimal sebesar Rp 10.000.000,- per prodi per tahun (Rp 1.500.000,- Rp 5.000.000,- per 

dosen per tahun). 

6. Dosen penerima dana PkM wajib melakukan perwalian untuk memastikan anggaran yang 

diajukan sudah sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku di UKSW 

7. Dosen penerima dana PkM wajib mencairkan dana PkM secara bertahap berdasarkan rencana 

anggaran yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. 



8. BP3M, Wakil Dekan dan Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama melakukan dokumentasi 

dan melaksanakan pencatatan dosen-dosen yang melakukan PkM dan besaran biaya PkM 

dalam sistem pencatatan/perekaman biaya PkM, yang dievaluasi secara rutin satu tahun sekali. 

9. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama melakukan analisis 

pendanaan dan pembiayaan PkM sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran 

tahunan setiap akhir tahun akademik. 

10. Wakil Dekan bersama Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama melaksanakan analisis, 

perencanaan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya PkM bagi seluruh dosen di 

FPB UKSW. 

11. Tim/Unit PMF melakukan evaluasi ketercapaian implementasi satuan biaya PkM dosen tiap 

prodi, dalam rangka pemenuhan standar minimal pembiayaan penelitian pada setiap akhir 

tahun anggaran.  

12. Pimpinan UKSW (c.q. BP3M), Pimpinan FPB (Dekan/Wakil Dekan bersama Koordinator 

Penelitian, PkM dan Kerjasama) menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana PkM eksternal secara akuntabel dan transparan 

dalam rangka pencapaian kinerja PkM dosen dan peningkatan mutu PkM dosen. 

13. Pimpinan UKSW (Rektor, Pembantu Rektor 2, dan Pembantu Rektor 5 melalui BP3M) 

mengalokasikan dana pengelolaan PkM civitas academica, yang digunakan untuk: 

a. Manajemen PkM (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi) 

b. Pelaporan PkM 

c. Diseminasi hasil PkM 

d. Peningkatan kapasitas pelaksana 

14. Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama berkoordinasi dalam 

penyediaan dan penggalangan dana PkM dari sumber internal maupun eksternal UKSW untuk 

menjamin tercapainya kecukupan dana untuk melaksanakan kegiatan PkM. 

 

E. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 M.S1-36 

M.S2-34 

 

 

 

 

M.S1-33 

M.S2-31 

 

 

 

 

 

 

M.S1-34 

Tersedianya dana 

untuk menjamin 

keberlangsungan 

operasional 

tridharma, 

pengembangan 3 

tahun terakhir serta 

memiliki kecukupan 

dana untuk rencana 

pengembangan 3 

tahun ke depan yang 

didukung oleh 

sumber pendanaan 

yang realistis. 

DOP:  

S1: 

Rp15.000.000 

S2: 

Rp20.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per tahun 

Rp5.000.000 

(S1); 

Rp5.000.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

DOP:  

S1: 

Rp17.000.000 

S2: 

Rp25.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per tahun 

Rp7.500.000 

S1); 

Rp12.500.000 

(S2) 

 

Rata-rata dana 

DOP:  

S1: 

Rp20.000.000 

S2: 

Rp28.000.000 

 

Rata-rata dana 

penelitian per 

dosen per 

tahun 

Rp10.000.000 

(S1); 

Rp20.000.000 

(S2) 

 



No. Ref. Indikator 
Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

M.S2-32 

 

PkM Rp 

10.000.000 per 

prodi per tahun 

(Rp 1.500.000 

per dosen per 

tahun). 

PkM per dosen 

per tahun 

Rp2.500.000 

Rata-rata dana 

PkM per dosen 

per tahun Rp 

5.000.000 (S1 

dan S2) 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No

. 

Ref

. 
Indikator 

Periode Pencapaian 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1  Terekamny

a laporan 

pendapatan 

dari Pusat 

studi. 

Tersedia Laporan 

pendapatan pusat studi 

kepada Pembantu 

Rektor V dan PRII 

setiap tahun dan 

Koordinator 

Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan 

Kerjasama, dua kali 

dalam setahun 

(bersama penyusunan 

LKD). 

Tersedia Laporan 

pendapatan pusat studi 

kepada Pembantu 

Rektor V dan PR II 

setiap tahun dan 

Koordinator 

Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan 

Kerjasama, dua kali 

dalam setahun 

(bersama penyusunan 

LKD) 

Tersedia Laporan 

pendapatan pusat studi 

kepada Pembantu 

Rektor V dan PR II 

setiap tahun dan 

Koordinator 

Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan 

Kerjasama dua kali 

dalam setahun 

(bersama penyusunan 

LKD) 

2  Terekamny

a laporan 

dana PkM, 

baik dana 

internal 

maupun 

eksternal 

Tersedia Laporan 

pendapatan/penggunaa

n dana PkM, internal 

dan eksternal minimal 

satu tahun sekali 

1x/tahun: penelitian 

2x/tahun: yg lain 

Tersedia Laporan 

pendapatan/penggunaa

n dana PkM, internal 

dan eksternal minimal 

satu tahun sekali  

Tersedia Laporan 

pendapatan/penggunaa

n dana PkM, internal 

dan eksternal minimal 

satu tahun sekali 

6  Terlaksana 

audit 

internal 

pendanaan 

dan 

Pembiayaa

n PkM 

FPB/Prodi 

dan Pusat 

Studi 

Tersedia laporan audit 

internal pendanaan 

dan Pembiayaan PkM 

FPB/prodi dan pusat 

studi dari Biro Audit 

Internal setiap tahun. 

Tersedia laporan audit 

internal pendanaan 

dan Pembiayaan PkM 

FPB/prodi dan pusat 

studi dari Biro Audit 

Internal setiap tahun. 

Tersedia laporan audit 

internal pendanaan 

dan Pembiayaan PkM 

FPB/prodi dan pusat 

studi dari Biro Audit 

Internal setiap tahun. 

 

F. PIHAK YANG TERLIBAT 

1. Lembaga Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Satgas Penyusunan Standar untuk 

merumuskan draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang sesuai dengan 

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 



2. Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan PkM bertanggungjawab memeriksa dan memberikan 

pertimbangan untuk draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.  

3. Rektor UKSW bertanggungjawab dalam menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan 

PkM. 

4. Pembantu Rektor II, Wakil Dekan dan Koordinator Penelitian, PkM dan Kerjasama 

bertanggung jawab atas alokasi dan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. 

5. Pusat Studi/Kelompok Peneliti/Dosen pelaksana PkM bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, yaitu bertanggungjawab untuk mengusulkan, 

menyelenggarakan, melaporkan penggunaan dana dan pembiayaan PkM secara berkala. 

6. Auditor mutu internal dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas, di bawah koordinasi LPM, 

bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan PkM melalui mekanisme Audit Mutu internal (AMI) setiap tahun (satu tahun 

sekali). 

7. BP3M bertanggungjawab dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan PkM yang 

dilaksanakan dosen berNIDN di lingkungan UKSW. 

 

G. ACUAN / REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BAB IV Standar Pengabdian kepada 

Masyarakat Bagian Kesembilan Pasal 65-66); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 

6. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED dan LKPS 

7. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi  

8. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 

9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 

248/B/YSW/XI/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Satya Wacana 

10. Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor 651/Kep./Rek./10/2018 tentang Pemberlakukan 

Rencana Strategis Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2017-2022. 

11. Surat Keputusan Rektor UKSW No.282/Kep./Rek./8/2020 tentang Perubahan atas Keputusan 

Rektor No.298/Kep./Rek./7/2016 ayat 1,3 Lampiran 1 dan Lampiran 2 tentang Perubahan 

Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(Peraturan Akademik 2016) Universitas Kristen Satya Wacana. 

12. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018, Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

Direktorat Penjaminan Mutu 

13. Surat Keputusan Rektor No. 346/Kep./Rek./9/2020 tentang Pemberlakuan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal, Universitas Kristen Satya Wacana. 

14. Surat Keputusan Dekan FPB No. ……. Tentang Pemberlakuan Manual P.P.E.P.P FPB 

UKSW 

 



H. DOKUMEN TERKAIT 

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Kementerian Riset dan 

Teknologi (Edisi XIII tahun 2020) 

2. Prosedur Perencanaan Anggaran UKSW 

3. Prosedur Realisasi anggaran UKSW 

4. Prosedur Penerimaan Dana dari Pihak Eksternal UKSW 

5. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UKSW 2020 

6. Prosedur mutu pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


