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TENTANG
PENGATI]RAN STAI\IDAR PENDIDIKAI\I, PEI\TELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT dan MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UMyERSTTAS pcRr RONGGOLAWE (uNTROW) TUBAhT
RETffOR UNWERSITAS pcRI RONGGOLAWE (UNIROW) TIIBAT\I
Membaca

: a) bahwa untuk memenuhi Pengaturan standar pendidikan, penelitiarl

b)

Pengabdian kepada Masyarakat dan Merdeka Belajar Kampus Merdek4
perlu dilaksanakan Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitiaq Pengabdian
kepada Masyarakat dan Merdeka Belajm Kampus Merdeka di universitas
PGRI Ronggolawe (LINIROW) Tuban
bahwa dalam rangka penjarninan dan pengendatian mutu diperlukan
adanya Pengaturan standar Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
Masyarakat dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di universitas pGRI
Ronggolawe (UNIROW) Tuban

c) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan

Pengaturan,Sta4@-,,,p_*6idtkaru penelitian, pengaMian kepada
Masyarakat oan rueraeu Belajar Kampus Merdeka dingan keputusan
Rektor

Mengingat

:., l.

t11r:::' 't,''...t ,,:'
:'.uadang.s6arrg Rcpublik Indo,nesia Nqnor 20.lTahun 2003,
;,.

,' ,.. -'-., ,"

tentang

Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-mdang Nomor 14 Tahur 2005 tentang Auru Oan Dosen
3. Undang-undang Nomor l2 Tahun 2012tentngpendidikan Tingg
4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 20bb tentang
r, PendidikanDosen .:.
:
5. Peraturan Pemerintah Republik tndonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang
.

6.
7.
8.

9.

Atas Peraturan p".oi"t t-N"r". fTot*
ferub{g
pendidikan
Pengelolaan

ZOfO tentang

dan Penyelenggaraan

Peraturan Pernerintah Nomor 44 tahu 2014 tentang penyelenggaraarl
Pendidikan Tinggi'aan fengCloiaan perguruan Tinggr Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R[ Nomor 73 Tahtn 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasionar Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Rise! Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahrm 2015 tentang standar Nasional pendidikan
Tinggi
Peratunan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu

10. Permendikbud

No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

Memperhatikan

Hasil koordinasi dengan PPLP PT PGRI Tuban dan
Hasil Rapat Senat IJNIROW Tuban

MEMUIUSKAN

Menetapkan
Pertama

KEPUTUS$I REKTOR T]NTYERSITAS PGRI RONGGOLAWE
GINIROW) TUBAN TENTANG PENGATI]RAN STANDAR
PEI{DIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAI\[ MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UMyERSITAS PGRI RONGGOLAWE (UNIROTy) TUBAFI

Kedua

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian" Pengabdian kepada Masyarakat dan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW)
Tuban meliputi :
StandarPendidikan
2- Standar Penelitian
Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standff Merdeka Belajar Kampus Merdeka

l.

3.
4.

Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe
(I"INIROW) Tuban mengacu pada Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitiarq
Pengabdian kepada Masyarakat dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

di

: Tuban

9680521 t992022001

Salinan Keputusan ini disampaikan keoada Yth :

1. PPLPPTPGRITUban
2. Wakil Rektorl, tr, III IINIROW;

3. Dekan;
4. Kaprodi;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

SENAT
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE

(uNrRow) TUBAr\
SK MENDIKNAS NO. O8/D/OI2OOT
Alamafi Jl. Manunggal6l TirbanTe$ (0356)322233Fa*(035Q 331578 Webslte: www.uoirow.4s.idF.meil; prospective@unimw.ac.id

BERITA ACARA RAPAT SENAT
UNTVERSITAS PGRI ROIITGGOLAWE TUBAN
Dengan Acara
PEMBERIAIT PERTIMBAIIIGAN TEITTAITG PTDOMAIT SISTTM PENJAITIINAN

MUTU, PEITGATURAIT KEBIJANAN, PENGATURAN MANUAL, PENGATURAN
STANDAR, PENGATURAN SOP DAN FORIYIULIR SERTA PPEPP

UNTVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TT'BAN
Tanggaln 19 Juli 2O2l
ini Senin, tanggal sembilan belas Juli, Tahun Dua ribu dua puluh satu,
mulai jam 13.0A - A.45 dilakukan secara virtual {onlinel dengan ID meeting 870
9097 8946 dan Passcode: 12345, telah di adakan Rapat Senat Universitas PGRI
Ronggolawe Tuban dengan acara Pemberian Pertimbangan Tentang Pedoman
Pada hari

Sistem Penjaminan Mutu, Pengaturan Kebijakan, Pengaturan Manual, Pengaturan

Standar, Pengaturan SOP dan Formulir Serta PPEPP Universitas PGRI Ronggolawe
Tuban. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat. Rapat senat dihadiri oleh 2O anggota dari

20

anggota senat. Rapat Pemberian Pertimbangan Tentang Pedoman Sistem
Penjaminan Mutu, Pengaturan Kebdakan, Pengaturan Manual, Pengaturan
Standar, Pengaturan SOP dan Formulir Serta PPEPP Universitas PGRI Ronggolawe

Tlrban dilakukan dengan cara musyawarah mupakat. Berdasarkan hasil rapat
disepakati anggota senat dengan memberikan pertimbangan hal -hal sebagai
berikut:

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, Pengaturan Kebijakan, Pengaturan
Manual, Pengaturan Standar, Pengaturan SOP dan Pormulir Serta PPEPP
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban disepakati bisa digunakan.

2. Beberapa usulan standar tentang pengembangan sofi skill (sebagai standar
lampauan) dan penambahan standar bidang penelitian disepakati bisa
dilakukan revisi untuk pedoman tahun depan (20221
3. Pelaksanaan AMI bisa dilakukan melalui pengisian instrument pada google
form, selanjutnya verilikasi/visitasi oleh auditor bisa dilakukan secara virtual
(via zoom)

4. Beberapa kesalahan pengetikan bisa

dilakukan sebelum sosialisasi kepada

Kaprodi atau unit terkait.
5. I"angkah

selanjutnya KMPI segera mengajukan penetapan kepada PPLP PT

PGRI Tuban

untuk mendapat pengesahan/ persetuj uan.

Demikian berita acara

ini kami buat

sesuai apa adanya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Tuban, 19 Juli 2O2L
Ketua,

Dr. Warll, M.Pd

Prof. Dr. Agus [Iardhono, M.Pd

KATA PENGANTAR
Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban merupakan Perguruan Tinggi
Swasta terbesar

di Jawa Timur bagian barat dan memiliki reputasi cukup baik di

kalangan masyarakat. Oleh karenanya, Unirow perlu menjaga dan meningkatkan
kepercayaankepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari

produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebu! maka Unirow
mencanangkan salah satu mottonya yaitu "KAMPUS BERMARTABAT dan TAAT AZAZ".

Motto tersebut di amanahkan kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM[I) yang secara resmi
baru dibentuk pada 22 September 2015 dan mulai pada tanggal 10 Desember 2019 berganti
nama menjadi Komisi Penjaminan Mutu Intemal (KPMI).
Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat berbagai standar

mutu yang disyaratkan. Seiring dengan berjalannya waktu maka nantinya standar mutu
pendidikan,penelitian, pengabdian kepada masyaraka! dan merseka belajar dan kampus
merdekayang adaperlu di evaluasi kembali untuk melihat apakah dokumen tersebut masih
sesuai dengan cita-

cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun

masyarakat pengguna.
Pengaturan standar mutu merupakan Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) yang berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Universitas PGRI Ronggolawe

(Unirow) Tuban sehinggadapatmenjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standaryang
telah ditetapkan.

25 Juni2A2l
isi Penjaminan Mutu lnternal
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Revisi : 2

SKK.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi

dan

Universitas

Misi Visi :
PGRI

Ronggolawe
(UNIROW) Tuban

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi
Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati
Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan dengan
berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Agar

lulusan

Universitas

PGRI

Ronggolawe

memiliki

kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan juga
sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukannya
standar kompetensi lulusan berdasarkan Permendikbud Nomor
3 Tahun 2020. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria
minimal

tentang

mencakup

sikap,

kualifikasi

kemampuan

pengetahuan,

dan

lulusan

yang

keterampilan

yang

dinyatakan dalam pencapaian pembelajaran lulusan. Standar
kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 2

pembelajaran lulusan sebagai acuan utama pengembangan
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar
penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan
pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Subjek atau pihak yang 1. Rektor
bertanggung
untuk

jawab 2. Wakil Rektor I
mencapai/ 3. KPMI

memenuhi isi standar.

4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggungjawab yang dimemiliki seseorang sebagai syarat
untuk

dianggap

mampu

oleh

masyarakat

dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan
capaian pembelajaran lulusan.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil
dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin
dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan
atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 3

diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja
dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau
instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum
yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka
menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat
program dan jenis pendidikan tinggi; dan
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus
yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan
bidang keilmuan program studi.
7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam
kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu,
berbentuk KKN, kerja praktik, atau bentuk kegiatan lain yang
sejenis
8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari
capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program
dan jenis pendidikan tinggi
9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill
and profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh
seorang

individu

untuk

dapat

melakukan

kegiatan

profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat
oleh organisasi profesi.
5 Pernyataan isi Standar

1. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik menetapkan
kompetensi umum lulusan UNIROW yang akan digunakan
sebagai acuan Program Studi untuk menyusun profil dan
capaian pembelajaran lulusan.
2. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi
dengan melibatkan para pemangku kepentingan Program
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 4

Studi, harus menyusun kualifikasi kompetensi lulusan yang
meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan
3. Ketua Program Studi harus membuat kualifikasi lulusan
jurusan atau prodi dengan melibatkan para pemangku
kepentingan Program Studi.
4. Ketua Program Studi selanjutnya menuliskan kualifikasi
kompetensi lulusan dalam sebuah borang/ formulir khusus,
dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang
masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik
5. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk
melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan
dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam
formulir tersebut benar-benar terpenuhi.
6. Ketua Program Studi bekerja sama dengan forum program
studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan
dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian
bembelajaran lulusan untuk diusulkan ke Direktur Jendral
Pembelajaran

dan

Kemahasiswaan

untuk

ditetapkan

menjadi capaian pembelajaran lulusan.
7. Program studi merujuk rumusan capaian pembelajaran yang
telah disusun dan tetapkan oleh yang berwenang
8. Komisi Penjaminan Mutu Internal memantau capaian lulusan
atas keberhasilan yang dicapai dalam kurun waktu yang
ditentukan
6 Strategi

1. Mempelajari

peraturan

perundangan-undangan

yang

mengatur atau yang relevan dengan Standar Kompetensi
Lulusan
2. Melibatkan

secara

aktif

unit

kerja

terkait

dalam

perancangan, penyusunan dan penetapan Profil, Capaian
Pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat
institusi, maupun Progam Studi.
3. Mengundang organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan
dunia kerja sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 5

merencanakan dan menyusun serta menetapkan Capaian
Pembelajaran Lulusan Program Studi
4. Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada
para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural
bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang
menangani bidang akademik, dan para mahasiswa
5. Dekan dan Direktur Pascasarjana memantau setiap Program
Studi untuk melakukan peninjauan dan penyusunan
kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi
Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang
telah ditetapkan.
6. Ketua Prodi melakukan peninjauan dan penyusunan
kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi
Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang
telah ditetapkan
7. Ketua KPMI melakukan monitoring pelaksanaan Standar
Kompetensi Lulusan dengan melaksanakan Audit Mutu
Internal (AMI)
7 Dokumen Terkait

1. Formulir/ instrumen Tracer Study
2. Formulir/ instrumen pengguna lulusan/ stakeholder
3. Standar Isi
4. KKNI

8 Indikator

1. Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui
kompetensi minimal yang diharapkan.
2. Lulusan UNIROW memiliki kompetensi sesuai dengan
standar profesi masing-masing.
3. Lulusan memiliki soft skill yang baik untuk mendukung
kompetensi
4. Setiap Pendidik harus memiliki kompetensi yang sesuai bidang
ilmu

9 Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 6

Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi

Universitas PGRI
Ronggolawe
(UNIROW) Tuban

Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

SIP.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021

Revisi : 2

Visi :
Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi
Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati
Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri
PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan dengan
berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas PGRI
Ronggolawe Tuban dalam menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu, profesional dan kompetitif dalam perkembangan
IPTEKS dan sesuai dengan jati diri PGRI, diperlukan
ketersediaan kurikulum yang mengacu pada KKNI dengan
memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Oleh karena itu,
diperlukannya Standar Isi Pembelajaran yang mengacu pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 8

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan

Tinggi.

Adapun

Standar

Isi

Pembelajaran

merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran
Lulusan berdasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan
Universitas PGRI Ronggolawe.
3. Subjek/ pihak yang

1. Rektor

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk mencapai/

3. KPMI

memenuhi isi standar

4. Dekan Fakultas
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Pemangku kepentingan internal: dosen, tenaga pendidikan,
karyawan (non-dosen), dan mahasiswa
2. Pemangku kepentingan eksternal: sekolah, dunia usaha,
pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa,
masyarakat secara umum
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
4. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses,
dan

penilaian

yang

digunakan

sebagai

pedoman

penyelenggaraan Program Studi.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang biasa
disingkat KKNI merupakan suatu kebijakan pemerintah yang
harus diacu dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum
terkini untuk perguruan tinggi
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah internalisasi dan
akumulasi

ilmu

pengetahuan,

pengetahuan

praktis,
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ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui
proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu
bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja
5. Pernyataan Isi Standar

1.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada
capaian pembelajaran lulusan

2.

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program
sarjana

maupun

magister

(pascasarjana)

wajib

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada
masyarakat
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan
mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari
KKNI
4.

Lulusan 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

5.

Lulusan program magister paling sedikit mengusai teori dan
teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

6.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
bersifat kumulatif dan/atau integratif

7.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam
bentuk mata kuliah

8. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban akan mengembangkan
dan memfasilitasi pelaksana program Merdeka Belajar Kampus
Merdeka dengan membuat panduan akademik
6. Strategi

1.

Universitas membina hubungan dengan sekolah, lulusan,
pemerintah, dan dunia usaha/ mitra

2.

Universitas menyelenggarakan pelatihan bidang akademik
bagi dosen

3. Universitas menyusun
untuk

kebijakan/ pedoman

akademik

memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Prodi
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4. Universitas

Membuat

dokumen

kerja

sama

(MoU/MoA/SPK) dengan mitra
5. Fakultas dan Program Pascasarjana menyiapkan fasilitasi
daftar

mata

kuliah

tingkat

Fakultas dan Program

Pascasarjana yang bisa diambil mahasiswa lintas Program
Studi
6. Fakultas dan Program Pascasarjana menyiapkan dokumen
kerja sama (MoU/MoA/SPK) dengan mitra yang relevan
7.

Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Pimpinan Program Studi
harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun
pengembangkan

kurikulum

dengan

memperhatikan

tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
8. Proses

penyusunan

pengembangan

kurikulum

harus

melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku
kepentingan internal, eksternal, asosiasi profesi, pakar, dan
didahului dengan studi pelacakan Lulusan
9. Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum
dengan model implementasi KKNI
10. Program Studi memfasilitasi mahasiswa yang akan
mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan
Tinggi
11. Program Studi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil
oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi
beserta persyaratannya.
12. Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan
kegiatan

pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan

Tinggi
13. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari
kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan
Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring
7. Indikator

1. Tingkat keterserapan fresh graduates (Lulusan) sebanyak
80% yaitu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah
tanggal lulus
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2. Mahasiswa

mampu

menguasai

kompetensi

yang

ditetapkan
3. Mahasiswa mampu lulus tepat waktu atau lulus pada
waktu yang telah ditetapkan
4. Kurikulum setiap Program Studi yang mengacu pada
KKNI dan jati diri PGRI
8. Dokumen Terkait

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula
kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Evaluasi
kedalaman dan keluasan isi pembelajaran
3. Pedoman Akademik Universitas PGRI Ronggolawe
4. Kalender Akademik

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
3. Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasional

Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
5. Kurikulum Program Studi
6. Statuta UNIROW
7. Pedoman Akademik UNIROW
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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :
Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi
Universitas PGRI
Ronggolawe
(UNIROW) Tuban

Visi :
Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional
Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jati diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNIROW dalam
menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional dan
kompetitif,

diperlukan

standar

proses

pembelajaran

UNIROW yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring
dan evaluasi Pendidikan sehingga dapat menghasilkan
lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara
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konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan
kepuasan masyarakat dan pemerintah.
3. Subjek/pihak yang

1. Rektor

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Dekan

mencapai/memenuhi

4. Direktur Pascasarjana

isi standar

5. Ketua Program Studi
6. Sekretaris Program Studi
7. Ka. BAAK
8. Dosen
9. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1.

Pemangku Kepentingan Internal : Dosen, Karyawan dan
Mahasiswa

2.

Pemangku Kepentingan Eksternal : Sekolah, dunia
usaha, dunia industri, pemerintah, pengguna lulusan,
orang tua/wali mahasiswa dan masyarakat secara umum

3.

Standar

proses

pembelajaran

merupakan

kriteria

minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi
untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
4.

Standar proses mencakup :
a. Karakter proses pembelajaran
b. Perencanaan pembelajaran
c. Pelaksanaan proses pembelajaran
d. Beban belajar mahasiswa

5.

Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih
dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara
mahasiswa dan dosen

6.

Holistik

artinya

proses

pembelajaran

mendorong

terbentuknya pola pikir yang komprehensip dan luas
dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal
maupun nasional
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7.

Integratif artinya capain lulusan diraih melalui proses
pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capain
pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu
kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan
multidisiplin

8.

Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui

proses

pembelajaran

lulusan

yang

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta
lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai,
norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
9.

Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan
tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam
ranah keahliannya

10. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan
karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan
dengan

permasalahan

nyata

melalui

pendekatan

transdisiplin
11. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih
secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi
materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang
optimum
12. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan
interaksi

antar

individu

pembelajaran

untuk

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan
ketrampilan
13. Berpusat pada mahasiswa artinya capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang
mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian,

dan

kebutuhan

mahasiswa,

serta
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mengembang

kemandirian

dalam

mencari

dan

menemukan pengetahuan
5. Pernyataan Isi
Standar

1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat
interaktif, holistik, integratif, saintifik, konstekstual,
tematik,

efektif,

kolaboratif,

dan

berpusat

pada

mahasiswa.
2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap
mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS
3. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara
mandiri atau bersama dengan kelompok keahlian suatu
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. RPS paling sedikit memuat nama Prodi, nama dan Kode
MK, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian
pembelajaran

lulusan,

kemampuan

akhir

yang

direncanakan pada tiap tahap pembelajaran lulusan,
bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan
dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan
untuk

mencapai

kemampuan

pada

setiap

tahap

pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang
diwujudkan

dalam

deskripsi

tugas

yang

harus

dikerjakan, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta
daftar referensi yang digunakan
5. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala
dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi
6. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam
bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber
belajar dalam lingkungan belajar tertentu
7. Proses pembelajaran disetiap mata kuliah dilaksanakan
sesuai RPS dengan karakteristik proses pembelajaran
terdiri atas sifat interaktif, holisyik, integratif, saintifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratof, dan berpusat
pada mahasiswa

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 16

8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional
Penelitian
9. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian
kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib
dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui
berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang
terukur
11. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib
menggunakan metode pembelajaran yang efektif, sesuai
dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai
kemampuan tertentu yang ditetapkan pada matakuliah,
dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan.
12. Metode

pembelajaran

yang

dapat

dipilih

untuk

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:
diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran
kolaboratif,

pembelajaran

kooperatif,

pembelajaran

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau
metode pembelajaran lain, yang dapat secara
memfasilitasi

pemenuhan

capaian

efektif

pembelajaran

lulusan.
13. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau
gabungan

dari

beberapa

metode

pembelajaran

diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
14. Bentuk pembelajaran dapat berupa :
a. Kuliah
b. Responsi dan tutorial
c. Seminar dan praktikum
d. Pertukaran mahasiswa
e. Magang/Praktik Kerja
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f. Asistensi mengajar di suatu pendidikan
g. Penelitian
15. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program
Studi dan di luar Program Studi
16. Bentuk pembelajaran di dalam Program Studi merupakan
proses pembelajaran yang terdiri atas :
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
17. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan
Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang
terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer
eks
18. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan
dibawah bimbingan Dosen
19. Bentuk pembelajaran dimaksud bagi program pendidikan
S1 dan S2 wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa
penelitian,

bentuk

pembelajaran

berupa

penelitian

sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan mahasiswa
dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan
sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing

bangsa

dan

juga

wajib

ditambah

bentuk

pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat
20. Bentuk

pembelajaran

berupa

pengabdian

kepada

masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah
bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu
pengetahuan

dan

teknologi

untuk

memajukan
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kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan
bangsa
21. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran
satuan kredit semester (SKS), beban studi program S1
paling sedikit 144 SKS, sedangkan beban studi program
S2 paling sedikit 36 SKS
22. Program S1 masa studi paling lama 7 tahun, dan Program
S2 paling lama 4 tahun
23. Setiap matakuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu)
SKS
24. Satu SKS pada bentuk pembelajaran perkuliahan,
responsi, dan tutorial mencakup :
a. Kegiatan belajar tatap muka 50 menit per minggu per
semester
b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60
menit per minggu per semester
c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per
semester
25. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk
pembelajaran lain yang sejenis mencakup :
a. Kegiatan belajar tatap muka 100 menit per Minggu per
semester
b. Kegiatan belajar mandiri 70 menit per Minggu per
semester
26. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik
studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,
pengabdian

kepada

masyarakat, dan/atau bentuk

pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh
puluh) menit per minggu per semester
27. Beban belajar mahasiswa program diploma empat/sarjana
terapan dan program sarjana pada tahun pertama (semester
satu dan dua) hanya diperbolehkan mengambil maksimal
20 (dua puluh) sks per semester
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28. Beban belajar mahasiswa program diploma empat/sarjana
terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik
tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang
pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh
empat) sks per semester pada semester berikutnya.
29. Beban belajar mahasiswa program pascasarjana yang
berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada
tahun akademik yang pertama dapat

mengambil

maksimum 18 (delapan belas) sks per semester pada
semester berikutnya
30. Bagi

mahasiswa

yang

mengulang

diperbolehkan

mengambil sks di luar paket yang telah ditetapkan yang
disesuaikan dengan kemampuan dengan ketentuan tidak
melebihi 24 sks setiap semester
31. Bagi mahasiswa transfer dapat mengambil matakuliah
yang belum ditempuh sesuai dengan kemampuan dengan
ketentuan tidak lebih dari 24 sks setiap semester.
32. Semester antara (semester pendek) diselenggarakan
dengan ketentuan :
a. waktu perkuliahan selama paling sedikit 8 (delapan)
Minggu;
b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan)
sks;
c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi
capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
d. apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk
perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas)
kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian
akhir semester antara;
e. semester antara hanya dilaksanakan antara semester
genap dan semester ganjil;
f. pengambilan mata kuliah pada semester antara hanya
diperbolehkan untuk mata kuliah yang mengulang;
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g. Mahasiswa boleh mengambil semester antara setelah
semester 2 (dua); dan
h. waktu pelaksanaan semester antara ditetapkan pada
kalender akademik
33. Kompetensi dasar, kemampuan minimal yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif,
perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap
mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaraan
semester. Rencana pelaksanaan pembelajaran ditetapkan
dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau
bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam program studi
34. Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat :
a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah,
semester, sks, nama dosen pengampu
b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada
mata kuliah dan kemampuan akhir yang direncanakan
pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan
c. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang
akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang
disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran
d. Pengalaman pembelajaran mahasiswa diwujudkan
dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh
mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator,
bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan
35. Rencana pelaksanaan pembelajaran wajib ditinjau dan
disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
36. Perkuliahan tatap muka harus dilakukan pada ruang dan
waktu sesuai dengan jadwal
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37. Kegiatan kuliah tatap muka efektif paling sedikit 16 (enam
belas) minggu/tatap muka, termasuk ujian tengah semester
dan ujian akhir semester
38. Kekurangan waktu kuliah efektif harus dipenuhi di luar
jadwal yang ditetapkan atau pada minggu tenang
39. Ruang kuliah masing-masing prodi ditetapkan oleh
Universitas dengan koordinasi dengan fakultas
40. Perkuliahan dapat dilaksanakan pada pagi hari, siang atau
sore/malam hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan
41. Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Prodi dan dapat
juga di luar kampus sesuai program dan jadwal yang telah
disetujui oleh pimpinan.
42. Pelaksanaan

Praktikum

dikoordinasi

oleh

Kepala

Laboratorium Program Studi, atau Kepala UPT PPL/PKL
untuk Program Pengalaman Lapangan (Praktik Mengajar)
I. Perencanaan pembelajaran teori/kelas
1. Warek I harus melaksanakan kegiatan pengenalan
program studi sebelum perkuliahan semester awal
dimulai dan juga harus mengeluarkan buku pedoman
akademik untuk mahasiswa sebagai panduan teknis
penyelenggaraan pendidikan tinggi
2. Dosen harus memiliki unsur RPS yang disusun sesuai
dengan standar isi dalam bentuk cetak atau soft file yang
bisa diunduh sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai
serta dosen harus memiliki bahan kuliah berupa bahan
ajar yang sesuai dengan standar isi, dosen juga harus
memiliki bahan kuliah berupa buku sumber (referensi)
dan jurnal yang digunakan untuk mendukung kuliah
sebelum melaksanakan perkuliahan
3. Bagian sarana dan prasarana harus menyediakan sarana
pembelajaran sesuai standar (white board, alat tulis,
LCD proyektor) disetiap ruang kelas
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4. Dosen mata kuliah memiliki arsip soal (kuis, tugas, UTS,
UAS) kisi-kisi soal dan kunci jawaban
II. Pelaksanaan proses pembelajaran teori/kelas
1. Dosen harus melakukan kontrak

kuliah dengan

mahasiswa pada pertemuan pertama, sesuai RPS yang
telah disusun dan disahkan
2. Dosen harus melakukan tatap muka dalam satu semester
sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS)
sesuai dengan bobot SKS yan ditunjukkan oleh hasil
rekapitulasi daftar hadir perkuliahan yang dilakukan oleh
program studi, dosen harus melaksanakan pembelajaran
dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan
praktik sesuai dengan ranah kompetensi yang dicapai
3. Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran
dengan menggunakan sarana sesuai standar (white
board, alat tulis, LCD projektor) yang telah disediakan
dan dosen harus melakukan kegiatan pendahuluan untuk
membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian
mahasiswa sehingga aktif dalam proses pembelajaran
pada setiap pertemuan, dosen harsu melakukan kegiatan
inti untuk mencapai kompetensi dasar dalam proses
pembelajaran
4. Dosen harus melakukan kegiatan penutup untuk
mengakhiri

pembelajaran

dalam

bentuk

rangkuman/kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik
dan tindak lanjut dalam proses pembelajaran pada setiap
kali pertemuan dan juga harus mengisi berita acara
perkuliahan sesuai RPS setiap kali melakukan kegiatan
perkuliahan serta dosen harus mengecek dan menanda
tangani daftar hadir mahasiswa diakhir pertemuan
5. Dosen harus melaksanakan bimbingan tugas akhir
kepada mahasiswanya
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III. Penilaian hasil proses pembelajaran teori/kelas
1. Dosen harus memberikan tugas kepada mahasiswanya
dan ditunjukkan oleh arsip/daftar nilai, dosen harus
memberikan UTS dan UAS
2. Dosen harus menyerahkan nilai akhir disertai berita
acara penyerahan nilai setelah UAS dilaksanakan
IV. Pengawasan proses pembelajaran teori/kelas
1. Kaprodi harus melakukan koordinasi mata kuliah dengan
semua tim pengajar supaya melaksanakan perencanaan
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian
pembelajaran
2. Kaprodi harus melakukan supervisi proses pembelajarn
dengan menggunakan tekniki role model, saran, nasehat,
dan diskusi secara perorangan maupun kelompok kepada
dosen melalaui media lisan ataupun tulisan
3. Kaprodi

harus

melaksanakan

pembelajaran

untuk

keseluruhan

dengan

menentukan
cara

evaluasi
kualitas

membandingkan

proses
secara
data,

mengidentifikasi kondisi dan kemampuan serta yang
belum terlaksana yang ditujukan kepada dosen
10 Strategi

1. Rektor berkoordinasi dengan Warek I dalam proses
pembelajaran di UNIROW
2. Warek I berkoordinasi dengan Ka. BAAK dalam proses
pembelajaran
3. Ka. BAAK berkoordinasi dengan Dekan dalam proses
pembelajaran
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana berkoordinasi dengan
Kaprodi, Sek Prodi dalam proses pembelajaran
5. Kaprodi berkoordinasi dengan dosen pengampu mata
kuliah dalam proses pembelajaran
6. Membina kerja sama dengan asosiasi profesi, alumni,
pemerintahan, dunia usaha, dan dunia industri
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7. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai
standar
11 Indikator

1. Proses pembelajaran di UNIROW tercapai 90-100%
setiap akhir semester
2. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan RPS
3. Seluruh

proses

pembelajaran

yang

dilaksanakan

menggunakan metode Student Center Learning (SCL)
berbasis kompetensi KKNI
4. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik
5. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik
12 Dokumen Terkait

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan
pula kaitanya dengan standar proses pembelajaran
UNIROW Tuban
2. Pedoman Akademik UNIROW
3. SOP Proses Pembelajaran UNIROW

13 Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan
Republik

Menteri

Pendidikan

Indonesia

Nomor

dan

50

Kebudayaan

tentang

Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
8. Pedoman Akademik UNIROW
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STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :
Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035..
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada

masyarakat

secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jati diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNIROW maka
diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan
yang harus dicapai oleh mahasiswa dan satuan pendidikan
yang

berkaitan

instrumen

dengan

penilaian

mekanisme,

hasil

belajar

prosedur,
dalam

dan

rangka

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Universitas
PGRI Ronggolawe. Standar penilaian ini ditetapkan sebagai
acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai
oleh mahasiswa dan satuan pendidikan.
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3. Subjek atau pihak

1. Wakil Rektor I

yang bertanggung

2. Kepala BAAK

jawab untuk

3. Ketua Progam Studi

mencapai/ memenuhi

4. Sekretaris Program Studi

isi standar

5. Dosen

4. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan
instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar
mahasiswa
3. Penilaian oleh Dosen, yaitu Penilaian hasil belajar oleh
Dosen

dilakukan

secara

berkesinambungan

untuk

memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam
berbagai bentuk tugas/tes/ujian.
4. Penilaian oleh Satuan Pendidikan, yaitu Penilaian hasil
belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai
pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata
kuliah
5. Penilaian

Pencapaian

Kompetensi

adalah

proses

pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan
keputusan tentang perilaku mahasiswa berdasarkan
standar kompetensi yang telah ditetapkan
6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur
pencaian kompentensi mahasiswa secara berkelanjutan
dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan,
melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan
keberhasilan belajar mahasiswa.
7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara
periodik

untuk

mengukur

pencapaian

kompetensi

mahasiswa setelah menyelesaikan satu Kemampuan Akhir
yang Diharapkan atau lebih
8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang
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dilakukan oleh Dosen untuk mengukur pencapaian
kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7 - 8 kali
pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi
seluruh

indikator

yang

merepresentasikan

seluruh

Kemampuan Akhir yang Diharapkan pada periode tersebut.
9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian
kompentensi mahasiswa diakhir semester. Cakupan ujian
meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh
Kemampuan Akhir yang Diharapkan pada semester
tersebut.
10. Ujian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan oleh Program
Studi sebagai tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya
tulis ilmiah
11. Kartu Hasil Studi (KHS) sebagai bukti sah tentang
penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf
serta indeks prestasi dalam semester
12. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai
bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar
yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi
kumulatif dan data lain yang diperlukan.
13. Drop Out adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap
mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan
dicabut haknya sebagai mahasiswa.
14. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa

dalam

rangka

pemenuhan

capaian

pembelajaran lulusan.
15. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup :
a. Prinsip penilaian;
b. Teknik dan instrumen penilaian;
c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
d. Pelaksanaan penilaian;
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e. Pelaporan penilaian; dan
f. Kelulusan mahasiswa
16. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik,
objektif, akuntabel, dan trasnparansi yang dilakukan
secara terintegrasi.
17. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi
mahasiswa agar mampu
a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
b. Meraih capaian pembelajaran kelulusan
18. Prinsip otentik merupakan penilain yang berorentasi pada
proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar
yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat
proses pembelajaran berlangsung
19. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan
pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa
serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan
yang dinilai
20. Prinsip

akuntabel

merupakan

penilaian

yang

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang
jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh
mahasiswa
21. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur
dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan
5. Pernyataan isi standar

1. Teknik dan instrumen penilaian terdiri dari observasi,
partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
2. Instrumen penilaian terdiri atas :
a. Penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian
dalam bentuk portofolio atau karya desain
b. Penilain sikap dapat menggunakan teknik penilaian
observasi
c. Penilain penguasaan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu
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atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen
penilaian
3. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai
teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
4. Mekanisme dan prosedur penilaian terdiri atas :
a. Menyusun, menyampaikan, menyikapi 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 penilaian
c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk
mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
5. Prosedur

penilaian

mencakup

tahap

perencanaan,

kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,
pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir
6. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat
dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang
7. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana
pembelajaran
Pelaksanaan dapat dilakukan oleh :
a. Dosen pengampu
b. Dosen

pengampu

dengan

mengikutsertakan

mahasiswa
c. Dosen

pengampu

mengikutsertakan

pemangku

kepentingan yang relevan
8. Kelulusan

mahasiswa

dari

program

sarjana

dan

pascasarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan,
sangat memuaskan, dan dengan pujian dengan kriteria :
a. Mahasiswa

dinyatakan

lulus

dengan

predikat
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memuaskan
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat
memuaskan
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan
pujian
9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh
ijazah,

gelar

atau

sebutan,

dan

surat

keterangan

pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan
Penilaian hasil belajar oleh dosen
10. Nilai akhir diperoleh dari Penilaian Presensi (P),
Tugas/Praktikum (TGS), Ujian Tengah Semester (UTS),
dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan ketentuan
perhitungan sebagai berikut :
1P + 2TGS + 3UTS + 4UAS
NA =
10
Bobot

penilaian

disesuaikan

dengan

karakteristik

matakuliah dan dosen pengampu
11. Nilai huruf yang didistribusikan sebagai berikut :
e. Nilai huruf A dengan nilai mutu 4 memiliki interval
nilai 80 < NA < 100
f. Nilai huruf AB dengan nilai mutu 3,5 memiliki
interval nilai 75 < NA < 80
g. Nilai huruf B dengan nilai mutu 3 memiliki interval
nilai 70 < NA < 75
h. Nilai huruf BC dengan nilai mutu 2,5 memiliki
interval nilai 65 < NA < 70
i. Nilai huruf C dengan nilai mutu 2 memiliki interval
nilai 55 < NA < 65
j. Nilai huruf D dengan nilai mutu 1 memiliki interval
nilai 45 < NA < 55
k. Nilai huruf E dengan nilai mutu 0 memiliki interval
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nilai 0 < NA < 45
12. Mahasiswa dinyatakan lulus matakuliah jika mendapat
nilai A, AB, B, BC, C
13. Nilai D dinyatakan tidak lulus dan mengulang kehadiran
boleh hanya 50% dan ujian pada ujian akhir semester
(UAS) sesuai dengan ketentuan
14. Nilai E dinyatakan tidak lulus dan wajib mengikuti
perkuliahan pada semester berikutnya sesuai ketentuan.
15. Dosen menyerahkan nilai kepada Ketua Program Studi
masing-masing sepuluh hari setelah UAS selesai
16. Sepuluh hari berikutnya diterbitkan KHS oleh Ketua
Program Studi dan dibagikan kepada mahasiswa
17. Untuk menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS),
semua nilai mata kuliah

yang diprogramkan harus

diperhitungkan termasuk mata kuliah yang mendapat
nilai E, Angka IPS ditulis dua angka dibelakang koma
18. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila mahasiswa
yang

bersangkutan

mempunyai

Indeks

Prestasi

Kumulatif (IPK)  2,65 dengan nilai D sebanyakbanyaknya 2,5% dari jumlah SKS dan tanpa nilai E.
19. Angka IPK ditulis dua angka di belakang koma
20. Transkrip nilai akhir suatu program ditulis dengan nilai
huruf (A, AB, B, BC, C, atau D)
21. Skor minimum kegiatan mahasiswa

reguler 40, dan

transfer 15
Penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan melalui tahaptahap, sebagai berikut:
A. Perencanaan
Setiap dosen harus membuat:
a.

Kisi-kisi soal

b.

Bentuk soal sesuai pada setiap mata kuliah

c.

Analisa soal
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d.

Kunci jawaban

B. Pelaksanaan
1. Setiap dosen harus melakukan evaluasi lisan maupun
tulisan ada :
a. Setiap akhir pokok bahasan
b. Setiap tengah semester
c. Setiap akhir semester sesuai kisi-kisi yang telah
dibuat
d. Setiap memulai atau mengakhiri pembelajaran
melakukan pretest dan posttest
2. Dosen harus mengoreksi jawaban mahasiswa
3. Dosen

harus

melakukan

ujian

perbaikan

pada

mahasiswa yang mempunyai nilai kurang
C. Evaluasi
Dosen harus menyusun laporan hasil penilaian belajar
mahasiswa pada setiap akhir semester dan disimpan di
bagian administrasi Prodi.
Penilaian hasil belajar oleh Universitas dilakukan melalui
tahap-tahap, sebagai berikut:
A. Perencanaan
1. Pimpinan universitas menetapkan standar penilaian
batas kelulusan mahasiswa
2. Pimpinan universitas harus menyusun ketentuan
pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai
standar kompetensi
3. Pimpinan

universitas

harus

menyosialisasikan

ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar pada
semua dosen
4. Pimpinan universitas menentukan metode, waktu,
tempat, penguji dan panitia pelaksana penguji
5. Tim dosen menyusun instrumen penilaian
B. Pelaksanaan
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1. Pimpinan

universitas

mengoordinasikan

memimpin

pelaksanaan

rapat

penilaian

untuk
dengan

seluruh penguji
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan penilaian
secara komprehensip
C. Evaluasi
Prodi yang telah merekap hasil ujian mahasiswa harus
melaporkan hasil belajar untuk didokumentasikan di
bagian administrasi prodi
6. Startegi

1. Wakil Rektor I menyiapkan bahan penetapan standar
penilaian pembelajaran
2. Rektor menerapkan standar penilaian pembelajaran
3. Wakil Rektor I menyosialisasikan standar penilaian
kepada Program Studi melalui rapat awal semester untuk
menyamakan presepsi
4. Prodi menyosialisasikan standar penilaian kepada dosen
di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan
standar penilaian
5. KPMI melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan
standar penilaian pembelajaran melalui unit jaminan
mutu dan gugus jaminan mutu
6. Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara
berkala penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh
dosen

7. Indikator

1. Pelaksanaan

ujian

sesuai

rencana

pada

kalender

akademik
2. Jenis ujian sesuai dengan rencana RPS yang telah dibuat
3. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
4. Soal sesuai dengan RPS
5. Pelaksanaan remidi/perbaikan tepat waktu
6. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa
8. Dokumen terkait

1. Pedoman Akademik UNIROW
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2. Formulir : pemeriksaan kesiapan ruang ujian, tanda
terima soal ujian, daftar hadir dan nilai ujian, rekapitulasi
kehadiran mahasiswa, berita acara ujian, pengambilan
dan pengembalian berkas ujian, rekapitulasi tanda terima
lembar ujian, daftar nilai akhir, rekapitulasi tanda terima
penyerahan nilai, dan daftar perubahan nilai
3. SOP : ujian semester (UTS/UAS), ujian skripsi,
pengadaan KHS/transkrip
9. Referensi

1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SDTK.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi

dan

Universitas

Misi Visi :
PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jati diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara

profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UNIROW dibutuhkan
staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan
berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria
tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang
kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk
menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga
harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan
tersertifikasi oleh Dikti. Standar minimal yang dimaksudkan
yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang
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Standar Nasioanl Perguruan Tinggi pada bagian keenam
mengenai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Subjek atau Pihak

1. Rektor UNIROW

yang bertanggung

2. Dekan

jawab untuk

3. Direktur Pascasarjana

mencapai/ memenuhi

4. Ketua Program Studi

standar

5. Dosen
6. Kepala Laboratorium
7. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

1. 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.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentraformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
Status dosen terdiri dari :
a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan
ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap dilingkungan
UNIROW
b. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga
pendidik tetap di lingkungan UNIROW
c. Dosen Tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang
diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu
3. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat
berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan di UNIROW
4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan
yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
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5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia
Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor
pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema
pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan
struktur di berbagai sektor pekerjaan.
5. Pernyataan Isi Standar Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan
1. Dosen S1 harus berkualifikasi akademik paling rendah
lulusan magister atau magister terapan yang relevan
dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen
bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi
dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8
(KKNI)
2. Dosen S2 harus berkualifikasi akademik paling rendah
lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan
dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang
relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling
rendah setara dengan jenjang 9 (KKNI)
3. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain :
a. Kegiatan pokok dosen mencakup :
1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
proses pembelajaran
2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
3. Pembimbingan dan pelatihan
4. Penelitian
5. Pengabdian kepada masyarakat
b. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan
c. Kegiatan penunjang
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4. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan
dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang
mendapatkan tugas tambahan
5. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam
penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh)
mahasiswa
6. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam
penyusunan tesis/tugas akhir paling banyak

6 (enam)

mahasiswa
7. Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas)
SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap
semester sesuai dengan kualifikasi akademik dengan
ketentuan :
a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit
sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan
diperguruan tinggi yang bersangkutan
b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat
dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain
8. Jumlah dosen tetap pada pergurauan tinggi paling sedikit
60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
9. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu
untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap
program studi paling sedikit 5 (lima) orang. Selain syarat
kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun
tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk :
a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran
yang koheren kepada mahasiswa
b. Memilih, menguasai,

dan menerapkan metode

pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi
mata kuliah yang diampu
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c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan
berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan
teknologi
d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode
penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat
e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri
dalam hal proses pembelajaran di kelas
f. Mengidentifikasi

kebutuhan

dan

merencanakan

pengembangan mutu terus menerus dan berkelanjutan
10. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik
paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang
dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas
pokok

dan

fungsinya

dikecualikan

bagi

tenaga

administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah
SMA atau sederajat
11. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus
wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang
tugas dan keahliannya
12. UNIROW harus mempunyai aturan dan standar yang jelas
untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang
sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNIROW
13. Program studi harus didukung oleh tenaga administrasi
dengan

kualifikasi

yang

memadai

untuk

menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal
14. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan
untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan
pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada
6. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang
Doktor melalui program beasiswa internal atau beasiswa
dari luar/eksternal
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2. Membuat pembinaan karir dosen dalam jangka panjang
untuk mendorong dan membina dosen di lingkungan Prodi
agar mencapai standar yang ditetapkan
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen
untuk meningkatkan kompetensi dosen
4. Membuat blueprint masa kerja dan kebutuhan tenaga
kependidikan setiap tahun
7. Indikator

1. Jumlah dosen yang Doktor harus meningkat
2. Setiap tahun ada dosen yang menerima beasiswa internal
maupun eksternal
3. Semua dosen Program Sarjana (S-1) di UNIROW minimal
S-2
4. Semua dosen Program Pascasarjana (S-2) di UNIROW
minimal S-3
5. Semua dosen memiliki sertifikat pendidik
6. Semua unit kerja memiliki jumlah tenaga kependidikan
yang memadai
7. Semua unit kerja memiliki tenaga kependidikan dengan
kualifikasi S1 atau D4

8. Dokumen Terkait

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Pedoman Rekrutmen Dosen dan Tenaga Pendidikan
3. Formulir-formulir :
a. Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap
b. Daftar rencana kebutuhan dosen tamu
c. Instrumen/kuesioner mahasiswa terhadap dosen
d. Indeks kinerja dosen

9. Referensi

1. Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
2. Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang
Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47 Tahun
2009 tentang Srtifikasi Pendidik untuk Dosen
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
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Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala ke Guru Besar
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STANDAR SARANA dan PRASARANA
PEMBELAJARAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SSPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035..
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada

masyarakat

secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jati diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNIROW dalam
menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional
dan kompetitif diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria
tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan UNIROW. Untuk
itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana. Standar
prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit
terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium,
tempat olah raga, ruang UKM, ruang pimpinan perguruian tinggi,
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ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor UNIROW

bertanggung jawab

2. Ka. BAAK

untuk mencapai/

3. Ka. BAU

memenuhi isi standar

4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Sekertaris Program Studi
8. Ka. Laboratorium
9. Ka. Perpustakaan
10. Ka. SIPD

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:
1. 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
2. Sarana adalah perlengkapan untuk menyelenggarakan
pembelajaran yang dapat dipindah-pindah/mobile
3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk
menjalankan fungsi suatu pendidikan
4. 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
5. Perabot adalah sarana pengisi ruang
6. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung
digunakan untuk pembelajaran
7. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang
digunakan

unutk

membantu

komunikasi

dalam

pembelajaran
8. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki
ISBN sebagai bahan pembelajaran
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9. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib unutk
digunakan di satuan pendidikan tinggi yang membuat
materi

pembelajaran

dalam

rangka

peningkatan

keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
peningkatan pengetahuan dan kemampuan estesis,
peningkatan kemampuan kinestesis dan kesehatan yang
disusun berdasarkan standar nasional pendidikan
10. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang
dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi
11. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya
dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara
dalam dan luas
12. Sumber belajar lainnya adalah segala bentuk sumber
informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat
kabar, situs (website), modul teori, dan pedoman pratek
13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan
perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses
dan pengolahan informasi dan komunikasi untuk
mendukung pembelajaran
14. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan
tambahan

yang

digunakan

untuk

mendukung

pembelajaran di perguruan tinggi
15. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang diatasnya
terdapar prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan,
lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan
lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan
suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat
16. Kampus adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan
pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu
17. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya
berada diatas lahan yang berfungsi sebagai tempat untuk
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melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi
18. Ruang manajemen adalah ruang yang digunakan untuk
pengelolaan kegiatan tridarma perguruan tinggi meliputi
ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan,
ruang penelitian dan pengabdian kepada masysrakat dan
ruang penjaminan mutu
19. Ruang akademikm umum adalah ruang yang digunakan
untuk pembelajaran pada semua program studi, meliputi
ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi
informasi dan komunikasi dan runag dosen
20. Ruang akademik khusus adalah runag yang digunakan
untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program
studi, meliputi laboratorium, lahan praktik dan tempat
praktik lainnya
21. Ruang penunjang adalah ruang yang digunakan untuk
menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi
22. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan
pendidikan melakukan kegiatan pengelolaaan
23. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan dan
penyimpanan administrasi perguruan tinggi
24. Ruang rapat adalah ruang untuk kegiatan pertemuan
koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada
dibawah maupun pihak-pihak mitra lainnya
25. Ruang Lemlit dan LPM adalah ruang untuk administrasi
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi
26. Ruang kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori dan
praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus
27. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan
memeroleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka
28. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja diluar
ruang kuliah
29. Laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan
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praktikum dan praktik pembelajaran dimana mahasiswa
berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan
instrumen yang sesuai untuk mengobservasi atau
mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara
langsung
30. Lahan praktik adalah lahan untuk melaksanakan kegiatan
praktik pembelajaran diluar ruangan
31. Tempat beribadah adalah tempat warga perguruan tinggi
melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masingmasing
32. Ruang

kesehatan

adalah

ruang

unutk

melayani

mahasiswa yang mengalami ganguan kesehatan yang
ringan
33. Ruang UKM adalah ruang untuk melakukan kegiatan
kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan
34. Toilet/wc adalah ruang untuk membuang air besar dan
kecil
35. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan
pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum
dimanfaatkan srta arsib lembaga
36. Kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman
bagi mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi
dikampus
37. Tempat

parkir

adalah

tempat

untuk

menyimpan

sementara kendaraan roda dua dan empat milik dosen,
karywan dan mahasiswa selama jam perkuliahan dan hari
kerja
38. Sarana olah raga dalah sumber daya pendukung yang
terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta
perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olah raga
39. Prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang
terdiri dari tempat olah raga dalam bentuk bangunan
diatasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan
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memenuhi

persyaratan

yang

ditetapkan

untuk

pelaksanaan program kegiatan olah raga
40. Sarana dan prasarana olah raga adalah sumber daya
pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis
bangunan/tanpa

bangunan

yang

digunakan

intik

perlengkapan olah raga
5. Pernyataan Isi Standar Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana sesuai dengan
kewenangannya masing-masing harus mewujudkan dan
memelihara serta memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai
berikut:
1. Lahan,

dalam

pembelajaran

harus

berada

dalam

lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk
menunjang proses pembelajaran
2. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan,
serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya
memadai dan instalasi limbah domestik maupun limbah
khusus apabila diperlukan
3. Kelengkapan sarana prasarana yang terdiri dari:
a. Kelompok ruang manajemen terdiri atas:
1) Ruang pimpinan
2) Ruang BAU, ruang BAAK, dan ruang BAKU
3) Ruang rapat/pertemuan
4) Ruang Lemlit dan LPM
5) Ruang penjaminan mutu/KPMI
6) Ruang penunjang
b. Kelompok ruang akademik umum terdiri atas:
1) Ruang kuliah/ruang kelas
2) Ruang perpustakaan
3) Ruang dosen
c. Kelompok ruang akademik khusus terdiri atas:
1) Laboratorium
2) Peralatan pendidikan
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3) Media pendidikan
4) Buku
5) Lahan praktik
6) Tempat praktik lainnya
d. Kelompok ruang penunjang terdiri atas:
1) Tempat ibadah
2) Ruang kesehatan
3) Ruang UKM/HMJ
4) Toilet/WC
5) Gudang
6) Kantin
7) Tempat parkir
8) Tempat olah raga
e. Kelompok fasilitas umum terdiri atas :
1) Jalan
2) Air
3) Listrik
4) Jaringan internet
6. Strategi

1. Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana melakukan
evaluasi diri terhadap keberadaan sarana prasarana yang
dimiliki
2. Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana

menyusun

rencana tindak lanjut hasil evaluasi, meliputi:
a. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana
b. Perencanaan

pembiayaan

untuk

memenuhi

kebutuhan sarana prasarana
c. Merencanakan pengadaan sarana prasarana
7. Indikator

1. Tersedia sarana prasarana sesuai dengan standar masingmasing sarana prasarana
2. Jumlah

keluhan

mahasiswa,

dosen,

dan

tenaga

kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana
semakin berkurang
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8. Dokumen terkait

1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan
prasarana
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
3. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035..
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada

masyarakat

secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jati diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNIROW dalam
menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional,
dan kompetitif diperlukan standar pengelolaan UNIROW yang
dapat

digunakan

sebagai

acuan

dalam

perencanaan,

penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi
institusi pendidikan sehingga lulusan yang berkualitas dan
mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan
sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan
program pelayanan umum, baik pemerintah maupun swasta.
Standar pengelolaan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Perguruan Tinggi yang juga
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mencantumkan standar minimal pengelolaan pembelajaran pada
Perguruan Tinggi.
3. Subjek atau pihak

1. Rektor

yang bertanggung

2. Ka. BAAK

jawab untuk

3. Ka. BAU

mencapai/ memenuhi

4. Dekan

isi standar

5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Prodi
7. Pemangku kepentingan internal

4. Definisi Istilah

1. Pemangku

kepentingan

internal:

Dosen,

Tenaga

Kependidikan, dan Mahasiswa
2. Pemangku kepentingan eksternal: dunia usaha, dunia
industri, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali
mahasiswa, asosiasi profesi, dan masyarakat umum
3. Standar pengelolaan adalah standar yang menguraikan
kegiatan manajerial yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat
Program Studi
4. Standar pengelolaan harus mengacu pada standar
kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar
proses

pembelajaran,

standar

dosen

dan

tenaga

kependidikan, standar pembiayaan, serta standar sarana,
dan prasarana pembelajaran
5. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan
yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,
mengembangkan

program

dan

menyelenggarakan

kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNIROW
6. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang
melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagaian
atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu
sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 52

studi
7. Program Studi merupakan kesatuan rencana belajar
sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik
dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar
suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat
menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap yang
sesuai dengan sasaran kurikulum
8. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan
tertinggi di UNIROW
9. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di
UNIROW dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan

dan

menyebar

luaskan

ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
10. Mahasiswa merupakan orang yang terdaftar dan belajar
di UNIROW
5. Pernyataan isi standar

1. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh unit
pengelolaan Program Studi atau Perguruan Tinggi dan
Fakultas/Program Studi
2. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan
Fakultas/Program Studi dan stakeholder harus menyusun
perencanaan program institusi (visi, misi, tujuan, strategi
pencapaian, dan rencana kerja)
a. Rektor

dengan

melibatkan

para

pemangku

kepentingan fakultas/prodi bersama senat harus
menyusun visi, misi, dan statuta UNIROW
b. Rektor

dengan

melibatkan

para

pemangku

kepentingan fakultas/prodi harus menetapkan tujuan
dan sasaran UNIROW
c. Rektor

dengan

kepentingan

melibatkan

fakultas/prodi

para
harus

pemangku
menetapkan

strategi pencapain setiap tahun
d. UNIROW harus mempunyai rencana strategi 5 tahun
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dan rencana kerja tiap tahun
3. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan
fakultas/prodi harus menyusun pengorganisasian institusi
pendidikan
a. UNIROW harus mempunyai pedoman pengelolaan
yang akan dievaluasi setiap tahun
b. Rektor

harus

menetapkan

struktur

organisasi

UNIROW yang akan dievaluasi setiap tahun
c. Rektor

dengan

kepentingan

melibatkan

fakultas/prodi

para

pemangku

harus

mengelola

pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan,
kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia,
sarana, dan prasarana, keuangan, pembiayaan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sistem
informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat
yang akan dievaluasi setiap tahun
4. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan
Fakultas/Prodi harus melaksanakan program-program
Universitas
a. Rektor

dengan

kepentingan

melibatkan

fakultas/prodi

para
harus

pemangku
menetapkan

persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun
b. Rektor

dengan

melibatkan

para

pemangku

kepentingan

fakultas/prodi

harus

menetapkan

mekanisme

seleksi

waktu

pendaftaran

dan

mahasiswa baru setiap tahun
c. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan
mengisi KRS sebelum semester dimulai
d. Fakultas/prodi harus mengelola pembelajaran di
kelas maupun diluar kelas (laboratorium, workshop
dan

perpustakaan)

serta

kegiatan

penunjang

kemahasiswaan setiap semester
e. Fakultas/prodi harus mengembangkan minat dan
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bakat untuk mahasiswa
f. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan
fasilitas penunjang dan pengelolaan organisasi yang
baik agar dapat menampung berbagai aspirasi
mahasiswa yang beragam tiap tahun
g. Rektor

dengan

melibatkan

para

pemangku

kepentingan fakultas/prodi harus membuat kebijakan
dalam

menciptakan

suasana

akademik

dan

melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap
tahun
h. Rektor harus bertindak secara profesional dalam
mengelola sumber daya perguruan tinggi untuk
mengembangkan

IPTEKS

melalui

pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
i. Rektor

dengan

melibatkan

kepentingan

fakultas/prodi

persyaratan

rekrutmen

para

pemangku

harus

menyusun

dosen

dan

tenaga

kependidikan
j. Rektor

dengan

kepentingan

melibatkan

fakultas/prodi

para
harus

pemangku
menetapkan

penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai dan
melakukan penyusunan jenjang karier, juga harus
membuat

pemetaan

pelatihan

dan

penguatan

para

pemangku

harus

mengawal

kapasitas diri
k. Rektor

dengan

kepentingan

melibatkan

fakultas/prodi

penegakan disiplin dan pemberian penghargaan serta
persiapan pensiun
l. Pengembangan

sumber

daya

manusia

harus

didukung dengan sistem administrasi yang rapi yang
memungkinkan semua pihak untuk memperoleh
akses informasi yang terkait dengan rencana
pengembangan karir masing-masing
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m. Manajemen keuangan harus didukung dengan
administrasi yang rapi, khususnya terkait dengan
kepatuhan

dan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik
yang dituntut masyarakat
5. UNIROW harus mempunyai sistem penjaminan mutu
internal, yang terdiri dari atas penetapan standar,
pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian
standar, dan peningkatan standar
6. Perguruan

tinggi

dalam

melaksanakan

standar

pengelolaan wajib:
a. Menyusun

kebijakan,

rencana

strategis,

dan

operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat
diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi
program

studi

dalam

melaksanakan

program

pembelajaran
b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis
dan program pendidikan yang selaras dengan capaian
pembelajaran lulusan
c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan
program

studi

dalam

melaksanakan

program

pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran
yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kegiatan

program

studi

dalam

melaksanakan

kegiatan pembelajaran
e. Memiliki
evaluasi,

panduan

perencanaan,

pengawasan,

pelaksanaan,

penjaminan

mutu,

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
f. Menyampaikan

laporan

program

studi

dalam

menyelenggarakan program pembelajaran paling
sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
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7. Unit Pengelola Program Studi wajib:
a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana
pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup
penyusunan

dan

penyempurnaan

kurikulum,

penyusunan silabus dan RPS setiap matakuliah,
penyusunan bahan ajar, monitoring, dan evaluasi
proses pembelajaran
b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai
standar isi, standar proses, standar penilaian yang
telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan
c. Melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan
suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti
proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber
belajar

berbasis

teknologi

informasi,

proses

pembelajaran menggunakan pendekatan Student
Centre Learning (SCL) atau sejenisnya
d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara
periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan
mutu

proses

pembelajaran

dengan

cara

melaksanakan rapat Program Studi minimal satu kali
setiap semester, memantau laporan berita acara
perkuliahan, melakukan survei kinerja dosen setiap
semester.
e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara
periodik sebagai sumber informasi dan data untuk
mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan
pembelajaran
6. Strategi

1. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan
berkoordinasi dengan senat dan badan penyelenggara
dalam pengelolaan UNIROW
2. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi
membina hubungan dengan alumni dan stakeholder
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3. Menyusun dan menyosialisasikan manual mutu yang
berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran
7. Indikator
8. Dokumen terkait

Pengelolaan UNIROW tercapai 100% tiap tahun
1. Formulir-formulir/instrumen
2. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pembelajaran

9. Referensi

1. Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasional

Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada

masyarakat

secara profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jati diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap
satuan pendidikan membutuhkan tolak ukur minimum atau
standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai
dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi dan tujuan
Perguruan Tinggi, trasparan, akunrabel dan bermutu. Oleh
karena perlu adanya standar yang mengatur mengenai standar
pembiayaan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran
sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pada Bagian
Kesembilan Pasal 42 mengenai Standar Minimal Pembiayaan
Pembelajaran.
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3. Subjek/ Pihak yang

1. Rektor

bertanggungjawab

2. Wakil Rektor I, II, III

untuk mencapai/

3. Ka. BAAK

memenuhi isi standar

4. Ka. BAU
5. Ka. BAKU
6. Dekan
7. Direktur Pascasarjana
8. Ketua Program Studi
9. Sekertaris Program Studi

4. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan
biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya
pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,
pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari
biaya

pendidikan

tinggi

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
dosen, biaya kependidikan, biaya bahan operasional
pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per
mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan
biaya operasional pendidikan tinggi
5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur
komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan
yang berlaku selama setahun
6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus
dikeluarkan oleh mahasiswa untuk mengikuti proses
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
5. Pernyataan Isi Standar

1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi
perguruan tinggi ditetapkan secara periodik dengan
pertimbangan :
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 60

a. Jenis Program Studi
b. Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program
Studi
c. Indeks kemahalan wilayah Perguruan Tinggi
2. Standar satuan biaya opersional Pendidikan Tinggi
menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk
menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
(RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya
yang ditanggung oleh mahasiswa
3. Perguruan tinggi wajib :
a. Mempunyai
melaksanakan

sistem

pencatatan

pencatatan

biaya

biaya
sesuai

dan
dengan

ketentuan peraturan sampai pada satuan Program Studi
b. Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan
Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja
dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang
bersangkutan
c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir
tahun anggaran.
4. Badan

penyelenggara

Perguruan

Tinggi

wajib

mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai
sumber di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang
diperoleh dari mahasiswa
5. Komponen pembiayaan lain di luar UKT, antara lain :
a. Hibah;
b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
c. Dana lestari dari alumni dan filantropi; dan/atau
d. Kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan
swasta
6. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme
dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara
akuntabel dan trasparan dalam rangka peningkatan kualitas
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pendidikan dan Rektor harus membuat rincian rupiah dan
komponen biaya standar pembiayaan dan melibatkan
pemangku kepentingan Warek II, Ka. BAKU, Ka. BAAK,
Ka. BAU, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program
Studi, dan Sekretaris Program Studi yang berupa rencana
kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
a. Bidang kemahasiswaan
b. Bidang kurikulum dan pembelajaran
c. Bidang sumber daya manusia
d. Bidang sarana dan prasarana
e. Bidang keuangan dan pembiayaan
f. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
g. Bidang informasi
h. Bidang humas
i. Bidang hubungan internasional
7. Jumlah persentase harus ditentukan oleh Rektor, Warek II,
Ka. BAKU, dan Prodi serta sumber dana berasal dari
mahasiswa.
6. Strategi

Strategi dalam mencapai standar pembiayaan pembelajaran
sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyosialisasikan rencana kerja tahunan
kepada pihak terkait
2. Memeriksa apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar
pengelolaan Universitas
3. Rektor, Wakil Rektor, Ka. BAAK, Ka. BAU, Dekan,
Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi membuat catatan atas
semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut.
Catatan tersebut dapat berupa semacam chek list berisi halhal apa saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan
Perencanaan Anggaran dilakukan melalui:
1. Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi
sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja anggaran
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tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan
mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan
oleh pimpinan Universitas
2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh
pihak terkait dan menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan
oleh pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan
3. Menuliskan

rencana

kerja

tahunan

dalam

sebuah

formulir/borang
Pelaksanaan Anggaran melalui:
1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan
pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan sampai
pada satuan Program Studi
2. Mengajukan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Tahunan (RPKAT)
3. Pembahasan RPKAT
4. Realisasi dana
5. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan
6. Evaluasi

kesesuaian

RPKAT

dan

SPJ

dan

juga

auditing/penilaian
7. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan
baiaya pendidikan tinggi pada saat akhir tahun anggaran
7. Indikator

1. Sudah diketahui pada awal tahun anggran berjalan
2. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban keuangan
sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan
per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan
yang berlaku
4. Adanya sumber pendanaan Pendidikan Tinggi selain Uang
Kuliah Tunggal (UKT)

8. Dokumen terkait

1. RAPB UNIROW yang telah ditetapkan.
2. Kalender Akademik
3. RPKAT
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4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
9. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 64

e
ffi

SItrNDAR PENELITIAITT
I{morl}oLmcn:

sP,Krllll,lmow.,l

Tengeltcrfirt:
25I{!,d&2t

Bcrid

l2

STANDAR PENELITIAIY
pGRr RONGGOLAWE (trNrROW) TUBATY

m

STANDAR HASIL PENELITIAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :
Revisi : 2

SHP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIROW Tuban
dalam menyelengarakan program pendidikan tinggi yang
akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif.
Diperlukan

penyelenggaraan

dharma

penelitian

yang

mendukung program pendidikan tinggi sesuai dengan Pasal 20
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi
berkewajiban menyelengarakan dharma penelitian, di samping
melaksanakan pendidikan.
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Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh
setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun
kelompok, maka diperlukan adanya acuan, standar dan ukuran,
kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh
dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya
penetapan standar hasil penelitian.
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggungjawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala Lemlit

mencapai/memenuhi

4. Tim Reviewer

isi standar

5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
6. Seluruh mahasiswa yang melaksanakan penelitian

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:
1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal
tentang mutu kegiatan penelitian yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan deseminasi.
2. Kegiatan

penelitian

merupakan

kegiatan

yang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu
cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar
mutu, keselamatan kerja, Pendidikan, Ilmu pengetahuan
dan teknologi, keamanan peneliti, masyarakat dan
lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam
rangka melakukan tugas akhir harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3),
capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan
di perguruan tinggi.
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5. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam
besaran sks sebagaimana tertuang dalam pedoman
akademik UNIROW.
6. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang
dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi
keilmuan dan budaya akademik yang bertujuan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta daya
saing bangsa.
7. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan
pada capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan
peraturan di perguruan tinggi.
8. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak
mengganggu,

dan

tidak

membahayakan

wajib

disebarluaskan melalui kegiatan publikasi ilmiah, paten,
maupun seminar.
5. Pernyataan Isi
Standar

Isi Standar Hasil Penelitian meliputi:
1. Dosen melakukan penelitian, minimal 1 judul dalam 1
tahun.
2. Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen
3. Luaran

penelitian

dosen

berupa

artikel

yang

dipublikasikan pada jurnal, baik nasional, nasional
terakreditasi, jurnal internasional, maupun jurnal
internasional terindeks, prosiding, ataupun berupa Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)
4. Pelaksanaan

penelitian

mahasiswa

(skripsi)

dilaksanakan sesuai pedoman dari Lembaga Penelitian
dan Suplemen dari Program Studi
5. Hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan pada Jurnal
Ilmiah
6. Strategi

Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah :
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1. Memotivasi

seluruh

dosen

untuk

melaksanakan

penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara
efisien dan efektif
2. Memonitor kalender kegiatan penelitian untuk periode 1
tahun
3. Memanfaatkan dan menyosialisasikan buku pedoman
penelitian
4. Memfasilitasi penelitian dosen melalui Hibah DRPM,
Hibah DIPA UNIROW, Hibah dari pihak ketiga lainnya,
dan penelitian mandiri dosen.
5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian baik berskala
nasional maupun internasional.
6. Melibatkan tim reviewer penelitian dalam proses
pelaksanaannya.
7. Lemlit memiliki dokumen RENSTRA penelitian
UNIROW.
8. Lemlit membuat laporan berkala kepada Rektor melalui
Wakil Rektor 1 UNIROW.
7. Indikator

1. Tersusunnya Kalender Penelitian
2. Tersusunnya RENSTRA penelitian UNIROW
3. Terbentuk tim reviewer penelitian
4. Berjalannya kegiatan LEMLIT sebagaimana mestinya
5. Terbentuknya Komite Etik Penelitian
6. Adanya dokumen SK penetapan peserta penelitian
7. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian
8. Adanya Laporan Hasil Penelitian
9. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian
10. Dosen Peneliti membuat laporan kemajuan dan laporan
akhir kegiatan penelitian
11. Adanya publikasi ilmiah sebagai salah satu luaran hasil
penelitian

8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
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1. Buku pedoman penelitian UNIROW (diterbitkan oleh
LEMLIT UNIROW)
2. Buku pedoman penulisan karya ilmiah UNIROW
3. RENSTRA penelitian UNIROW
4. Surat Keputusan Rektor dan atau Tim Reviewer
5. Proposal Penelitian
6. Berita Acara Seleksi Proposal
7. Protokoler Penelitian
8. Laporan Kemajuan Penelitian
9. Laporan Akhir Penelitian
10. Berita acara Seminar Hasil Penelitian
11. Laporan Kinerja Penelitian dosen yang di dalamnya
memuat luaran penelitian
9. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian,

Pengembangan

dan

Penerapan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen.
8. Buku Pedoman Penelitian UNIROW Tuban
9. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNIROW
10. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
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11. Restra dan Renop UNIROW Tuban
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STANDAR ISI PENELITIAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

SIP.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Revisi : 2

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional
berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri
PGRI
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional
berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara profesional berbasis pada perkembangan
IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Untuk mewujudkan visi dan misi UNIROW Tuban dalam
menyelengarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel
dengan jaminan mutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan
penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program
pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan

bahwa

perguruan

tinggi

berkewajiban

menyelengarakan dharma penelitian, di samping melaksanakan
pendidikan.
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Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh
setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun
kelompok diperlukan adanya acuan, standar dan ukuran, kriteria
dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh dosen
maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan
standar isi penelitian.
3. Subjek/Pihak yang
bertanggungjawab
untuk

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1

mencapai/memenuhi 3. Kepala Lemlit
isi standar

4. Seluruh Dosen sebagai peneliti
5. Seluruh mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian

4. Definisi Istilah

Dalam Standar ini yang dimaksud dengan:
1. Standar isi Penelitian adalah kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi
materi penelitian pemula dan penelitian unggulan.
2. Penelitian

Peneliti

Pemula

adalah

penelitian

yang

diperuntukan bagi dosen pemula yang belum memiliki
jabatan fungsional atau baru mempunyai jabatan fungsional
dosen (Asisten Ahli) dan belum bergelar Doktor. Dalam
rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan
kemampuan meneliti dan sarana latihan bagi dosen pemula
untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal
Nasional yang mempunyai ISSN, menghasilkan artikel yang
dipublikasikan

dalam

seminar

nasional

serta

di

prosidingkan, dan dapat menghasilkan suatu karya yang
dapat diajukan HKI.
3. Penelitian Unggulan UNIROW merupakan penelitian yang
diarahkan

sebagai

wadah

bagi

UNIROW

untuk

melaksanakan rencana strategis penelitian yang telah
ditetapkan. Penelitian ini juga diharapakan dapat menjadi
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wadah terciptanya keunggulan penelitian di UNIROW.
Penelitian yang diajukan dalam skim ini harus mengangkat
salah satu tema unggulan UNIROW yang telah ditetapkan
dalam renstra. Penelitian ini dikompetisikan bagi dosendosen yang telah memiliki jabatan fungsional minimal
Lektor atau Doktor.
4. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar
maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh
dosen secara mandiri.
5. Materi penelitian dasar adalah materi yang harus beorientasi
pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,
kaidah, model atau postulat baru.
6. Materi Penelitian Terapan adalah materi penelitian yang
harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
7. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan
menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan
dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran suatu
asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta
menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan
teknologi.
8. Dosen adalah semua dosen UNIROW, baik dosen DPK
maupun dosen Tetap PPLP PT PGRI Tuban.
5. Pernyataan Isi
Standar

Isi Standar Penelitian meliputi:
1. Lembaga penelitian UNIROW menetapkan Rencana
Induk Penelitian (RIP)
2. Dosen di lingkungan UNIROW mengajukan judul
penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian yang
telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian UNIROW.
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3. Penelitian Dosen dilakukan dengan memenuhi kaidah
dan metode ilmiah/keilmuan (scientific research) secara
logis, objektif, dan sistematis
6. Strategi

Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. Melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian kepada
seluruh dosen di lingkungan UNIROW
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan
usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop
3. Membekali

dosen

tentang

pengetahuan

metode

penelitian ilmiah melalui pelatihan/workshop
4. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan
ethical clearance melalui pelatihan/workshop
5. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan
sarana

dan

sumber

dana

pendamping

institusi

pendidikan
6. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait
dengan kegiatan penelitian
7. Memfasilitasi

dosen

untuk

melakukan

kegiatan

penelitian
7. Indikator

Seluruh dosen peneliti membuat :
1. Dosen mengajukan usulan penelitian, baik Hibah
DRPM, Hibah DIPA UNIROW, ataupun kerjasama
dengan institusi yang lain sesuai ketentuan yang berlaku
2. Dosen menyusun laporan hasil penelitian sesuai
ketentuan yang berlaku
3. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program
penelitian baik Hibah DRPM, Hibah DIPA UNIROW,
ataupun kerjasama dengan institusi yang lain

8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Buku pedoman penelitian UNIROW (diterbitkan oleh
LEMLIT UNIROW)
2. Laporan usulan penelitian
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3. Laporan perkembangan penelitian
4. Laporan hasil penelitian
9. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian,

Pengembangan

dan

Penerapan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Buku Pedoman LEMLIT UNIROW Tuban
5. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen.
10. Renstra dan Renop UNIROW Tuban

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 76

STANDAR PROSES PENELITIAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :
Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri
PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi dan misi UNIROW Tuban dalam
menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel
dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan
penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program
pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan

bahwa

perguruan

tinggi

berkewajiban

menyelengarakan dharma penelitian, di samping melaksanakan
pendidikan.
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 77

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh
setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun
kelompok diperlukan adanya acuan, standar dan ukuran, kriteria
dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun
mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar
proses penelitian.
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggungjawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Tim Lemlit

mencapai/memenuhi

4. Tim Reviewer

isi standar

5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Program Studi
7. Dosen Peneliti

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :
1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal
tentang

kegiatan

penelitian

yang

terdiri

atas

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
2. Kegiatan

penelitian

merupakan

kegiatan

yang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan
peneliti, masyarakat dan lingkungan
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam
rangka melakukan skripsi harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada poin nomor (2) dan (3) ayat
(2) dan (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan
peraturan di perguruan tinggi
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam
besaran sks sebagaimana tertuang dalam pedoman
akademik UNIROW
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5. Pernyataan Isi
Standar

Isi Standar Proses Penelitian meliputi :
1. Dosen mengajukan usulan penelitian,

baik Hibah

DRPM, Hibah DIPA UNIROW, ataupun kerjasama
dengan institusi yang lain berdasarkan pedoman
penelitian yang ada
2. Usulan penelitian Hibah DIPA UNIROW yang diajukan
oleh dosen diseleksi oleh tim Lembaga Penelitian
(seleksi administrasi) dan tim reviewer internal (seleksi
substansi penelitian)
3. Proposal yang dinyatakan lolos didanai, diharuskan
melakukan perbaikan sesuai arahan dan masukan yang
diberikan tim reviewer.
4. Hasil seleksi proposal penelitian dituangkan dalam
berita acara hasil seleksi
5. Dosen yang melakukan penelitian harus menguasai
metode penelitian yang dilakukan
6. Dosen yang melakukan penelitian harus menyusun
laporan kemajuan dan proses penelitian dituliskan dalam
log book penelitian, serta di akhir kegiatan harus
menyusun laporan akhir penelitian.
7. Luaran

penelitian

dosen

berupa

artikel

yang

dipublikasikan pada jurnal, baik nasional, nasional
terakreditasi, jurnal internasional, maupun jurnal
internasional terindeks, prosiding, ataupun berupa Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)
8. Penelitian mahasiswa dalam kegiatan skripsi dinyatakan
dalam besaran sks
6. Strategi

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah :
1. Memotivasi

seluruh

dosen

untuk

melaksanakan

penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara
efisien dan efektif
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2. Memonitor kalender kegiatan penelitian untuk periode 1
tahun
3. Memanfaatkan dan menyosialisasikan buku pedoman
penelitian
4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian
5. Memfasilitasi seminar penelitian
6. Melibatkan tim reviewer penelitian dalam proses
pelaksanaannya
7. Lemlit membuat laporan berkala kepada Rektor melalui
Wakil Rektor 1 UNIROW.
7. Indikator

1. Tersusunnya kalender penelitian
2. Terbentuknya Tim Reviewer
3. Berjalannya kegiatan Lemlit sebagaimana mestinya
4. Terbentuknya Komite Etik Penelitian
5. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian
6. Adanya dokumen SK penetapan peserta penelitian
7. Adanya dokumen kontrak penelitian
8. Adanya laporan kemajuan dan log book kegiatan
penelitian yang disusun oleh dosen yang melakukan
penelitian
9. Adanya laporan hasil penelitian

8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Buku Pedoman Penelitian UNIROW
2. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNIROW
3. SK Rektor dan atau Tim Reviewer
4. Proposal penelitian
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian
6. Laporan kemajuan dan log book penelitian
7. Laporan hasil penelitian
8. Berita acara seminar hasil penelitian

9. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian,

Pengembangan

dan

Penerapan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi
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2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Buku Pedoman LEMLIT UNIROW Tuban
5. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen.
10. Renstra dan Renop UNIROW Tuban
11. Permenristekdikti Nomor 13 tahun 2015 tentang Renstra
Kemenristekdikti
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STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :
Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi dan misi UNIROW Tuban dalam
menyelengarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel
dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan
penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program
pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan

bahwa

perguruan

tinggi

berkewajiban

menyelengarakan dharma penelitian, di samping melaksanakan
pendidikan.
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Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh
setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun
kelompok diperlukan adanya acuan, standar dan ukuran, kriteria
dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun
mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar
penilaian penelitian.
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggungjawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala Lemlit

mencapai/memenuhi

4. Tim Reviewer yang sesuai dengan bidang ilmu

isi standar

5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Seluruh Dosen sebagai peneliti

4. Definisi Istilah

Dalam penilaian penelitian ini yang dimaksud dengan :
1. Standar penilaian

penelitian

merupakan kriteria

minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
belajar
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara
terintegrasi dengan prinsip penilaian meliputi :
a. Edukatif,

yang

merupakan

penilaian

untuk

memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu
penelitiannya
b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan
kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas
c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian
yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur
yang jelas dan dipahami oleh peneliti. Akuntabel,
yang

merupakan

penilaian

penelitian

yang

penilaian

yang

dilaksanakan dengan kriteria, dan
d. Transparan,

yang

merupakan

prosedur dan hasil penilaiannnya dapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan
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5. Pernyataan Isi
Standar

Isi standar proses penilaian penelitian meliputi :
a. Hibah DRPM
1. Tim

Reviewer

baik

internal

maupun

eksternal

melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dengan
memenuhi penilaian edukatif, objektif, akuntabel,
transparan juga memperhatikan

kesesuaian dengan

standar hasil, standar isi peneliti dan standar proses
penelitian
2. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode dan instrumen penelitian yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran kecapaian kinerja
proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
3. Penilaian proposal penelitian menggunakan format yang
telah ditentukan
b. Hibah DIPA UNIROW
1. Lembaga penelitian UNIROW melakukan penilaian
proses dan hasil penelitian dengan memenuhi penilaian
edukatif,

objektif,

memperhatikan

akuntabel,

transparan

juga

kesesuaian dengan standar hasil,

standar isi peneliti dan standar proses penelitian
2. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode dan instrumen penelitian yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili ukuran kecapaian kinerja
proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
3. Penilaian proposal penelitian menggunakan format yang
telah ditentukan
4. Penilaian penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam
skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di
Perguruan Tinggi
6. Strategi

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah :
1. Memotivasi

seluruh

dosen

untuk

melaksanakan

penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara
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efisien dan efektif, dan hasil penelitian harus memenuhi
penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga
harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,
standar isi peneliti dan standar proses penelitian
2. Memonitor kalender kegiatan penelitian untuk periode 1
tahun
3. Memanfaatkan dan menyosialisasikan buku pedoman
penelitian
4. Memfasilitasi

seleksi

proposal

penelitian

sesuai

instrumen yang berlaku
5. Memfasilitasi seminar penelitian
6. Melibatkan tim reviewer penelitian dalam proses
pelaksanaannya
7. Lemlit membuat laporan berkala kepada Rektor melalui
Wakil Rektor 1 UNIROW
7. Indikator

1. Ada format penilaian proposal
2. Ada formulir desk evaluasi

8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar penilaian Penelitian
1. Buku Pedoman Penelitian
2. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNIROW
3. SK Hasil Penilaian Penelitian
4. Proposal Penelitian
5. SOP Penelitian
6. Laporan Perkembangan Penelitian
7. Formulir Instrumen Penelitian

9. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian,

Pengembangan

dan

Penerapan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Buku Pedoman LEMLIT UNIROW Tuban
5. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen.
10. Renstra dan Renop UNIROW Tuban
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STANDAR PENELITI
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

SP.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Revisi : 2

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi dan misi UNIROW Tuban dalam
menyelengarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel
dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif. Diperlukan
penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program
pendidikan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 Tahun 2020 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa
perguruan tinggi berkewajiban menyelengarakan dharma
penelitian, di samping melaksanakan pendidikan.
Penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh
setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun
kelompok diperlukan adanya acuan, standar dan ukuran, kriteria
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dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun
mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar
peneliti
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala Lemlit

mencapai/memenuhi

4. Tim Reviewer

isi standar

5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Seluruh Dosen sebagai peneliti

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :
1. Standar

peneliti

merupakan

kriteria

minimal

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Peneliti wajib memiliki tingkat kemampuan metodologi
penelitian yang sesuai dengan bidang disiplin ilmunya,
objek penelitian dan tingkat kedalaman serta kerumitan
penelitian
3. Topik penelitian yang diharapkan merupakan penelitian
inovasi (Research and Development)
5. Pernyataan Isi
Standar

Isi standar peneliti meliputi :
1. Peneliti memiliki tingkat penguasaan metode penelitian
sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat
kerumitan dan kedalaman penelitian.
2. Peneliti (baik dosen maupun mahasiswa) harus memiliki
kemampuan akademik dan rekam jejak penelitian yang
sejalan dengan pedoman
3. Dosen Peneliti memenuhi aspek landasan ideal
penelitian yang meliputi: Memenuhi kaidah dan metode
ilmiah/keilmuan (scientific research) secara logis,
objektif dan sistematis. Memenuhi profesionalisme
peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika
penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk
di dalamnya etika penelitian.
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4. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan
proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi
perubahan

dalam

pelaksanaan

penelitian

seperti

pergantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam
penarikan

sampel,

lokasi,

dan

lain-lain

harus

sepengetahuan Kepala LEMLIT UNIROW. Semua
dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian
sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan
penelitian
5. Bagi dosen yang mengajukan Penelitan Peneliti Pemula
harus memenuhi kriteria berikut:
a. Dosen Tetap yang mempunyai NIDN
b. Ketua Tim peneliti maksimal berlatar belakang
Pendidikan S2 dengan jabatan fungsional
tertinggi Lektor
c. Dalam tahun yang sama tim peneliti hanya
diperbolehkan

mengusulkan

satu

proposal

penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
d. Tim peneliti maksimal berjumlah 3 (tiga) orang.
Satu orang ketua, dua orang anggota.
e. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua
peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh
Kemenristek DIKTI
f. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti
penelitian pemula sebanyak dua kali sebagai
ketua peneliti
6. Bagi dosen yang mengajukan Penelitian Unggulan
Universitas harus memenuhi kriteria berikut:
a. Dosen Tetap yang mempunyai NIDN
b. Peneliti mempunyai keilmuan bidang yang sama
c. Ketua Tim peneliti berlatar belakang Pendidikan
S3 atau Doktor dengan jabatan fungsional
tertinggi Lektor
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d. Dalam tahun yang sama tim peneliti hanya
diperbolehkan

mengusulkan

satu

proposal

penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
e. Tim peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang.
Satu orang ketua, dua aatu tiga orang anggota.
f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua
peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh
Kemendikbud
g. Setiap peneliti hanya diperbolehkan sebagai
ketua peneliti sebanyak dua kali sebagai ketua
peneliti berturut-turut jeda 1 tahun, kemudian
boleh mengajukan kembali sebagai ketua
peneliti
7. Bagi dosen yang melakukan Penelitian Mandiri Dosen,
harus memenuhi kriteria berikut:
a. Dosen Tetap yang mempunyai NIDN
b. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap
kinerja dosen
c. Peneliti mempunyai keilmuan bidang yang sama
6. Strategi

1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen
2. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang
berlaku baik di lingkungan UNIROW Tuban maupun
lembaga yang lain
3. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan
usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop
4. Membekali

dosen

tentang

pengetahuan

metode

penelitian ilmiah melalui pelatihan/workshop
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait
dengan kegiatan penelitian
6. Memfasilitasi

dosen

untuk

melakukan

kegiatan

penelitian
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7. Indikator

1. Persentase jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar
belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan
75% membuat usulan proposal penelitian
2. Persentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan
datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, dosen
tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 maksimal
50% di setiap prodi di lingkungan UNIROW Tuban
3. Persentase jumlah penelitian yang sesuai payung
penelitian prodi dibandingkan dengan total penelitian
lebih besar atau sama dengan 60% di setiap prodi di
lingkungan UNIROW Tuban

8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian
2. Formulir isian penelitian
3. Buku Pedoman Penelitian UNIROW
4. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNIROW
5. SK Rektor tentang Penetapan peserta penelitian
6. Laporan Usulan penelitian
7. Laporan hasil penelitian
8. Laporan kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun

9. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian,

Pengembangan

danPenerapan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi
2. UU Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Buku Pedoman LEMLIT UNIROW Tuban
5. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
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Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen.
10. Restra dan Renop UNIROW Tuban
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STANDAR SARANA dan PRASARANA PENELITIAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

SSPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Revisi : 2

Visi :

UNIROW

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi
Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati Diri
PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis pada
perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis pada
perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri
PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan dengan
berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIROW Tuban dalam
menyelengarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan
jaminan mutu, profesional dan kompetitif. Diperlukan penyelenggaraan
dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi
berkewajiban menyelengarakan dharma penelitian, di samping
melaksanakan pendidikan.
Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap
dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok
diperlukan adanya acuan, standar dan ukuran, kriteria dan spesifikasi
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tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga
dibutuhkan adanya penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3. Pihak yang

1. Rektor

Bertanggungjawab

2. Wakil Rektor I

untuk Memenuhi Isi

3. Kepala Lemlit

Standar

4. Dekan/Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi
6. Seluruh Dosen sebagai peneliti

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :
1. Standar Sarana dan Prasarana adalah merupakan kriteria
minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang
kebutuhan isi dan proses peneliti dalam memenuhi hasil
penelitian
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan
tinggi atau yang lain, yang digunakan untuk memfasilitasi
penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu dalam
program studi di lingkungan UNIROW serta harus memenuhi
standar mutu

5. Pernyataan Isi
Standar

Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi :
1. Prodi harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk
menunjang kebutuhan proses penelitian dan memfasilitasi
penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang keilmuan
Program Studi
2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan,

dan

keamanan

peneliti,

masyarakat,

dan

lingkungan
3. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggungjawaban
sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti
4. Semua kegiatan penelitian dosen difasilitasi oleh pengelola
penelitian di tingkat Universitas, antara lain surat perizinan,
pengantar izin penelitian, penetapan peserta penelitian, tim
reviewer, naskah kerja sama biaya penelitian
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6. Strategi

Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah :
1. Membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance
melalui pelatihan/workshop
2. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana
dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal

yang terkait

dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan
penelitian
7. Indikator

1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana dan prasaran atau
memanfaatkan fasilitas yang disediakan UNIROW Tuban untuk
menunjang kegiatan penelitian
2. Tersusunnya Tim Reviewer UNIROW Tuban
3. Tersusunnya Komite Etik Penelitian
4. Adanya dokumen kerjasama dengan lembaga eksternal terkait
untuk menunjang kegiatan penelitian
5. Tersusunnya Tim Reviewer Internal
6. Tersusunnya pengelola Jurnal Ilmiah yang ber-ISSN untuk
mempublikasikan hasil-hasil penelitian

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian
2. Formulir isian penelitian
3. Buku Panduan Penelitian
4. SK Rektor tentang Penetapan peserta penelitian
5. SK dari LEMLIT UNIROW
6. SK Tim Reviewer
7. SK Komite Etik Penelitian
8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah
9. SK Penetapan Penelitian
10. Laporan Hasil Penelitian
11. Formulir Ethical clearance/inform consent
12. Dokumen kerja sama dengan institusi eksternal dalam hal
menunjang penelitian
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9. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Buku Pedoman LEMLIT UNIROW Tuban
5. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi N0
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi N0
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
10. Restra dan Renop UNIROW Tuban
11. Restra dan Renop Lemlit
12. Pedoman Penelitian dari DRPM Dikti
13. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti Nomor 13 Tahun 2015

tentang Renstra Kemenristek Dikti

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 96

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIROW Tuban
dalam menyelengarakan program pendidikan tinggi yang
akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif.
Diperlukan

penyelenggaraan

dharma

penelitian

yang

mendukung program pendidikan tinggi sesuai dengan Peraturan
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 Tahun
2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang
menyatakan

bahwa

perguruan

tinggi

berkewajiban

menyelengarakan dharma penelitian, di samping melaksanakan
pendidikan.
Penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh
setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun
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kelompok diperlukan adanya acuan, standar dan ukuran, kriteria
dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun
mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar
peneliti
Untuk mewujudkan Pengelolaan penelitian, maka dibentuk
Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIROW dengan maksud
untuk memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan
mahasiswa dalam bidang penelitian. Sedangkan tujuannya
untuk mengkoordinasi, memantau dan menilai kegiatan dharma
penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala Lemlit UNIROW

mencapai/memenuhi

4. Dekan/Direktur Pascasarjana

isi standar

5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :
1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria
minimal

tentang

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan
kegiatan pengelolaan penelitian
2. Kegiatan Pengelolaan penelitian adalah program
kegiatan yang diselenggarakan dan dikelola oleh
LEMLIT UNIROW, meliputi :
a. Penelitian hibah DRPM
b. Penelitian dosen mandiri
c. Penelitian Peneliti Pemula
d. Penelitian Unggulan Universitas
e. Penelitian Mahasiswa
5. Pernyataan Isi
Standar

Isi standar pengelolaan penelitian meliputi :
1. LEMLIT

UNIROW

Menyusun

Rencana

Induk

Penelitian (RIP), Buku Pedoman Penelitian, Buku
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Menyusun Program
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Kerja

dan

Kalender

Penelitian,

Tim

Reviewer

Penelitian, Pengelola Jurnal Ilmiah, dan menyiapkan
formulir yang terkait dengan seleksi proposal dosen,
monitoring penelitian dan perizinan
2. Lembaga penelitian UNIROW melakukan sosialisasi
pedoman penelitian melalui kegiatan workshop
3. Program Studi menyusun dan mengembangkan rencana
program penelitian sesuai dengan RIP Lemlit.
4. Program

Studi

menyusun

dan

mengembangkan

peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu
internal dalam bidang penelitian
5. Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan penelitian
6. Program Studi memfasilitasi dosen dalam melakukan
deseminasi hasil penelitian
7. Program Studi memfasilitasi peningkatan kemampuan
dosen dalam meneliti dan publikasi hasil penelitian
(baik berupa artikel ilmiah maupun peroleh Hak
Kekayaan Intelektual)
8. Program Studi melaporkan kegiatan penelitian yang
dikelola
9. Program Studi membentuk tim pengelola Jurnal Ilmiah.
6. Strategi

1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen
2. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang
berlaku di UNIROW Tuban
3. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan
usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop
4. Membekali

dosen

tentang

pengetahuan

metode

penelitian ilmiah melalui pelatihan/workshop
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait
dengan kegiatan penelitian
6. Memfasilitasi

dosen

untuk

melakukan

kegiatan

penelitian
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7. Memfasilitasi

dosen

melakukan

publikasi

hasil

penelitian dan perolehan HKI
8. Memfasilitasi

dosen

untuk

mengikuti

pelatihan/workshop pengelolaan jurnal ilmiah
9. Indikator

1. Tersusunnya Kalender Penelitian
2. Tersusunnya Standar penelitian
3. Terbentuknya Reviewer/pakar penelitian
4. Berjalannya LEMLIT sebagaimana mestinya
5. Adanya dokumen SK penetapan peserta penelitian
6. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian
7. Adanya Laporan Hasil Penelitian
8. Tersusunnya Pengelola Jurnal Ilmiah
9. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian
10. Dosen Peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan
penelitian
11. Tersedianya formulir yang terkait seleksi evaluasi dan
monitoring kegiatan penelitian dosen.

10. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian
2. Kalender penelitian
3. Buku Rencana Induk dan Pedoman Penelitian
4. Formulir isian penelitian
5. Buku Panduan Penelitian
6. SK Rektor tentang Penetapan peserta penelitian
7. SK dari LEMLIT UNIROW
8. SK Tim Pakar
9. SK Pengelola Jurnal Ilmiah
10. SK Penetapan Penelitian
11. Laporan Usulan penelitian
12. Laporan hasil dan kegiatan penelitian
13. Formulir Ethical clearance/inform consent
14. Penyataan Bebas Plagiasi
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11. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian,

Pengembangan

danPenerapan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi
2. UU Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Buku Pedoman LEMLIT UNIROW Tuban
5. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen.
10. Restra dan Renop UNIROW Tuban
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STANDAR PENDANAAN dan PEMBIAYAAN
PENELITIAN
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPP.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

UNIROW

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi
Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati Diri
PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis pada
perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis pada
perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri
PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan dengan
berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara profesional
berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNIROW Tuban dalam
menyelengarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan
jaminan mutu, profesional dan kompetitif. Diperlukan penyelenggaraan
dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi
berkewajiban menyelengarakan dharma penelitian, di samping
melaksanakan pendidikan.
Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap
dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok
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diperlukan adanya acuan, standar yaitu standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian
Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian ini, baik yang bersumber dari UNIROW Tuban, pemerintah
maupun kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga di dalam maupun di
luar negeri ataupun secara mandiri adalah untuk membiayai
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
3. Pihak yang

1. Rektor

Bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk Memenuhi Isi

3. Kepala Lemlit UNIROW

Standar

4. Dekan/Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi
6. Dosen sebagai peneliti

4. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian
baik yang bersumber dari internal UNIROW Tuban maupun dari
pemerintah

atau

atas

kerja

sama

dengan

berbagai

lembaga/dinas/instansi dalam dan luar negeri atau biaya mandiri dosen.
Digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian
5. Pernyataan Isi
Standar

Isi standar pendanaan dan pembiayaann penelitian meliputi :
1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana
penelitian baik yang bersumber dari internal UNIROW Tuban
maupun dari pemerintah atau atas kerja sama dengan berbagai
lembaga/dinas/instansi dalam dan luar negeri atau biaya mandiri
dosen. Digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan
desiminasi hasil penelitian.
2. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam
proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti

6. Strategi

Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah :
1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan
penelitian
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2. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan
penelitian ke dosen/peneliti
3. Mewajibkan

semua

peneliti

utama

yang

mendapatkan

pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari
pemerintah atau dana penelitian internal institusi untuk
menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana
4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan
dan pembiayaan peneliti kepada peneliti pada akhir kegiatan
penelitian
5. Mewajibkan semua peneliti yang mendapatkan pendanaan dan
pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk
membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM)
7. Indikator

Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan
pembiayaan penelitian:
1. Menandatangani naskah kontrak penelitian
2. Membuat SPTJM (khusus pendanaan dari pemerintah)
3. Membuat laporan pertangungjawaban
4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Standar komponen rincian anggaran penelitian
2. Naskah kontrak penelitian
3. Formulir SPTJM
4. Laporan kemajuan penelitian
5. SK Rektor tentang penetapan peserta penelitian

9. Referensi

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Buku Pedoman LEMLIT UNIROW Tuban
5. Pedoman Akademik UNIROW Tuban
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
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7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi N0
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi N0
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
10. Restra dan Renop UNIROW Tuban

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 105

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SHPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(UNIROW) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;
4. Mengembangakan

kerjasama

saling

menguntungkan

dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian, perguruan
tinggi berkewajiban melakukan Pengabdian kepada Masyarakat,
sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20.
Berdasarkan Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang
standar nasional Pendidikan Tinggi pasal 57 mengenai kriteria
minimal dari standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam
menerapkan,

mengamalkan,

dan

membudidayakan

ilmu

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, agar dapat
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 106

terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan
UNIROW Tuban, maka dibutuhkan standar hasil dari kegiatan
tersebut sehingga kebermanafaatannya dapat dirasakan oleh
masyarakat.
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor UNIROW

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat)

mencapai/memenuhi

4. Dekan/Direktur Pascasarjana

isi standar

5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prosedur
pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran (output) yang
harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa :
a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan
memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
b. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan
masalah sesuai bidang keilmuan masing-masing

di

lingkungan UNIROW Tuban;
c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
atau
d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan
sumber belajar
5. Pernyataan Isi
Standar

1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus
memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika
penulisan laporan yang telah ditentukan oleh UNIROW
2. Laporan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
ditelaah oleh tim reviewer ini bertujuan untuk mengevaluasi
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hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat dapat dimanfaatkan secara
ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat
3. Dosen

menghasilkan

kegiatan

Pengabdian

kepada

Masyarakat minimal 1 kegiatan dalam 1 semester sebagai
salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat.
4. Tim Pengabdian kepada Masyarakat harus menghasilkan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk :
a. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Artikel populer atau publikasi ilmiah;
c. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model atau
kebijakan;
d. Produk/program/modul yang bermanfaat bagi pemangku
kepentingan;
e. Buku ajar atau bahan ajar; atau
f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
6. Strategi

1. Kepala LPM menyiapkan bahan penetapan standar hasil
Pengabdian kepada Masyarakat
2. Rektor menetapkan standar hasil Pengabdian kepada
Masyarakat
3. LPM melaksanakan sosialisasi standar hasil Pengabdian
kepada Masyarakat
4. Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi
melakukan pemantauan capaian standar hasil Pengabdian
kepada Masyarakat
5. KPMI melakukan pemantauan pelaksanaan standar hasil
Pengabdian kepada Masyarakat
6. Setelah

melaksanakan

kegiatan

Pengabdian

kepada

Masyarakat, tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
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Pengabdian kepada Masyarakat, dan menyampaikan kepada
Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNIROW Tuban
7. Tim Monev Pengabdian kepada Masyarakat melakukan
monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan
masyarakat mendapatkan manfaat hasil Pengabdian kepada
Masyarakat secara berkelanjutan dan lebih berdaya guna,
serta dapat dipastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta
kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan
proposal yang diajukan
7. Indikator

1. Hasil pengabdian masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi,
misi, dan tujuan UNIROW Tuban
2. Hasil

pengabdian

masyarakat

dapat

meningkatkan

perkembangan IPTEKS
3. Hasil pengabdian masyarakat dapat menyelesaikan berbagai
masalah pendidikan yang ada di masyarakat
4. Hasil pengabdian masyarakat berupa teknologi tepat guna
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Hasil pengabdian masyarakat berupa teknologi atau inovasi
terbaru bisa diajukan untuk mendapatkan hak kekayaan
intelektual
6. Hasil pengabdian masyarakat dapat menjadi pembelajaran,
aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian
mahasiswa
7. Hasil pengabdian masyarakat dapat dipublikasikan di jurnal
nasional maupun internasional, seminar nasional maupun
internasional, prosiding, poster, pengajuan paten/HKI, karya
tulis ilmiah, dan laporan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan
1. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pedoman Penulisan Proposal dan Laporan Pengabdian
kepada Masyarakat
3. Laporan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
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4. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat
9. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu

Pendidikan Tinggi
5. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
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STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SIPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(UNIROW) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;
4. Mengembangakan

kerjasama

saling

menguntungkan

dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)
serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu
kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihakpihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program
kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut
dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban
menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
di samping melaksanakan pendidikan.
Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 112

Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 3
tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam
Bab IV Permendikbud tersebut menjelaskan tentang Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Permendikbud
RI nomor 3 tahun 2020 pasal 58 menjelaskan mengenai standar
isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor UNIROW

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)

mencapai/memenuhi

4. Dekan/Direktur Pascasarjana

isi standar

5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada
Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada
Masyarakat
3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada
Masyarakat

bersumber

dari

hasil

penelitian

atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
4. Hasil Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi meliputi :
a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan
dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka memberdayakan masyarakat;
c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat;
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d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau
rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung
oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau
Pemerintah;
e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan
langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau
industri.
5. Pernyataan Isi
Standar

LPM UNIROW Tuban membuat rincian uraian mengenai kriteria
minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian
kepada Masyarakat dan komponen-komponen standar isi
Pengabdian

kepada

Masyarakat

dengan

melibatkan

para

pemangku jabatan kepentingan Rektor, Wakil Rektor 1,
Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dengan
kriteria minimal sebagai berikut:
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan masyarakat serta lingkungannya. Kedalaman
dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun
berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang
dapat dikembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif,
mandiri, demokratis

dan bertanggung jawab. Untuk

mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan
potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan,
kebutuhan, kepentingan masyarakat serta pemanfaatan
sumber daya alam dan tuntutan lingkungan
2. Beragam dan terpadu. Kedalaman dan keluasan materi
pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan
keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan
jenjang pendidikan di masyarakat.
3. Tanggap

terhadap

perkembangan

ilmu

pengetahuan,

teknologi, dan seni. Kedalaman dan keluasan materi
pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara
dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi materi
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pengabdian masyarakat mendorong masyarakat untuk
mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
4. Relevan

dengan

kebutuhan

kehidupan

masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat
disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk
menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap
kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan
kemasyarakatan. Oleh karena itu materi pengabdian
masyarakat

hendaknya

memiliki

relevansi

terhadap

pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai
dengan bidang keilmuan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi materi
pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi
pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian
keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan
secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan
potensi pada masyarakat
6. Strategi

1. Penyusunan materi Pengabdian kepada Masyarakat dapat
dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan
maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria
minimal

standar

isi

dengan

persetujuan

ketua,

dikoordinasikan dengan Kepala LPM UNIROW di bawah
pembinaan Wakil Rektor I
2. Kepala LPM UNIROW membentuk Tim Reviewer dan Tim
Monitoring dan Evaluasi (Monev)
3. Setelah Tim Reviewer dan Tim Monev terbentuk, maka
secara legalitas formal, kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat dapat dilaksanakan
4. Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh
dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan
5. Indikator

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan
sesuai visi, misi, dan tujuan UNIROW Tuban
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2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan
minimal sekali dalam 1 semester
3. Penyusunan

materi

Pengabdian

kepada

Masyarakat

memperhatikan kriteria minimal standar isi
4. Monitoring dan evaluasi berupa progress report
6. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian kepada
Masyarakat
2. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat

7. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu

Pendidikan Tinggi
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STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(UNIROW) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;
4. Mengembangkan kerjasama saling menguntungkan dengan
berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)
serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu
kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihakpihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program
kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut
dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban
menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
di samping melaksanakan pendidikan.
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Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 3
tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam
Bab IV Permendikbud tersebut menjelaskan tentang Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Permendikbud
RI nomor 3 tahun 2020 pasal 59 menjelaskan mengenai standar
proses pengabdian masyarakat
Standar proses diperlukan sebagai kerangka pelaksanaan kegiatan
agar terlaksana sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggungjawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala LPM

mencapai/memenuhi

4. Dekan/Direktur Pascasarjana

isi standar

5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kegiatan
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
a. pelayanan kepada masyarakat;
b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai
dengan bidang keahliannya;
c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
d. pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan

Pengabdian

kepada

Masyarakat

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan
kesehatan,

kenyamanan,

serta

keamanan

wajib
kerja,

pelaksana,

masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan
oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran
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harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran
lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan
oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
6. Kegiatan

Pengabdian

kepada

Masyarakat

harus

diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
5. Pernyataan Isi
Standar

Standar Proses memuat ketentuan kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat mengenai :
1. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahap-tahap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai
berikut:
1. Tahap Perencanaan
Penyusunan

proposal

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau
mahasiswa. Selanjutnya pada review, yaitu:
a. Tim reviewer mereview Proposal di bawah koordinasi
Kepala LPM UNIROW;
b. Proposal yang disetujui diajukan untuk mendapat dana;
c. Sebelum melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
Dosen menandatangani kontrak antara dengan pemberi
dana.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan Pengabdian
kepada Masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui
b. Pihak internal (UNIROW) dan pihak eksternal (pemberi
dana ), melakukan Monitoring dan Evaluasi
3. Tahap Pelaporan
a. Ketua Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
bertanggung jawab untuk menyusun 1) laporan hasil, 2)
ringkasan kegiatan yang siap untuk dipublikasikan baik
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pada jurnal nasional maupun internasional, seminar
nasional

maupun

internasional,

prosiding,

poster,

pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah, dan laporan
Pengabdian kepada Masyarakat
b. Ketua Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
berkewajiban menyerahkan laporan hasil
Selanjutnya memasuki Tindak Lanjut. LPM membentuk tim
untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi
hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun
dilakukan langkah tindak lanjut
6. Strategi

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh
dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun
berkelompok, dengan persetujuan Ketua Program Studi,
dikoordinasikan dengan Kepala Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat di bawah pembinaan Wakil Rektor I
2. LPM bersama-sama dengan Program Studi merumuskan
langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim
Reviewer
3. Rektor menerbitkan SK Tim Reviewer yang diajukan oleh
Kepala LPM
4. Tim Reviewer melakukan penilaian terhadap proposal
pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen
5. Hasil penilaian oleh tim reviwer dituangkan pada berita acara
seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat
6. Kepala LPM menerbitkan SK penerima dana kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penandatanganan kontrak kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat antara ketua tim dan Kepala LPM
8. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat
dimulai setelah penandatanganan kontrak
9. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil
Pengabdian kepada Masyarakat
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7. Indikator

1. Dosen

melaksanakan

kegiatan

Pengabdian

kepada

Masyarakat sesuai standar (80%)
2. Terbentuknya tim reviewer dan tim monev
3. Adanya SK penerima dana Pengabdian kepada Masyarakat
4. Adanya kontrak kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Diadakannya

Monitoring

dan

Evaluasi

terhadap

pelakasanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Adanya laporan kinerja Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat yang dilaporkan setiap tahunnya
8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian Masyarakat

9. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu

Pendidikan Tinggi
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STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(UNIROW) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan dengan
berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas
menyatakan

bahwa

perguruan

tinggi

berkewajiban

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung
dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 dan Permendikbud
nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi
misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui
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tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa
yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
UNIROW Tuban
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. KPMI/P2M Pengabdian kepada Masyarakat

mencapai/memenuhi

4. Kepala LPM

isi standar

5. Tim Reviewer
6. Tim Monev
7. Dekan/Direktur Pascasarjana
8. Ketua Program Studi
9. Dosen
10. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil
Pengabdian kepada Masyarakat
2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling
sedikit :
a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi
pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian
kepada Masyarakat;
b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria
penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan
dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami
oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur
dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan
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3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan
kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar
proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi
Standar

Kepala LPM UNIROW Tuban membuat rincian uraian kegiatan
penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan langkahlangkah sebagai berikut:
A. Perencanaan
1. Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau
mahasiswa pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
2. Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan
Pengabdian

kepada

Masyarakat

sesuai

standar

Pengabdian kepada Masyarakat, membentuk tim penilai
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Menyosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian
Pengabdian kepada Masyarakat pada semua dosen di
institusi
4. Kepala LPM UNIROW Tuban menentukan: metode,
waktu, tempat, seleksi dan pembentukan tim penilai
5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian
6. Penilaian Proposal: Setiap proposal yang masuk
kepanitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan
perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal
pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer
dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:
a. Permasalahan/tema yang diusung
b. Ketepatan sasaran
c. Tujuan dan manfaat kegiatan
d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan
e. Penilaian selama kegiatan
f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 124

B. Pelaksanaan
1. LPM UNIROW menetapkan kriteria minimal penilaian
hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi 5
aspek yang terdiri dari:
a. Tingkat kepuasan masyarakat;
b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan pada masyarakat sesuai dengan
sasaran program;
c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan
teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau
pembelajaran serta pematangan sivitas akademika
sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi; atau
e. Teratasinya

masalah

sosial

dan

rekomendasi

kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan
2. Penilaian

pengabdian

kepada

masyarakat

dapat

dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen
yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil
Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kepala LPM UNIROW Tuban mengkoordinasikan
pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan
dengan seluruh tim penilai sesuai standar
C. Evaluasi dan Monitoring
LPM merekapitulasi hasil seleksi dan melaporkan kepada
Rektor melalui Wakil Rektor I serta mendokumentasikan
hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat
6. Strategi

1. Institusi baik internal maupun eksternal menetapkan standar
penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan
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2. Kepala LPM mengalokasikan pembiayaan yang telah
disahkan Rektor untuk penyelenggaraan penilaian
3. Kepala LPM menyosialisasikan standar penilaian kepada
Fakultas dan Program Studi melalui rapat di awal semester
untuk menyamakan persepsi
4. Program Studi menyosialisasikan standar penilaian kepada
dosen di

awal

pelaksanaan

semester dan melakukan

standar

penilaian

komitmen

Pengabdian

kepada

Masyarakat
5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai
tim reviewer dan tim monev UNIROW Tuban
7. Indikator

1. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan
sesuai rencana dan standar penilaian Pengabdian kepada
Masyarakat atau LPM UNIROW Tuban
2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang
telah dibuat
3. Hasil seleksi dan feedback kepada dosen dan mahasiswa
diberikan tepat waktu
4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP
5. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan
minimal sekali dalam satu tahun anggaran

8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :
1. Standar

Operasional

Prosedur

Penilaian

Pengabdian

Masyarakat
2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada
Masyarakat
9. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
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Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu

Pendidikan Tinggi
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STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)
serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu
kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya,
pihakpihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan
program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal
20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan
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tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada
masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, di samping
melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam
Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut
dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat. Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat
Maksud dan tujuan
1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana
untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan
metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan
bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan
dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan :
a. Kualifikasi akademik
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan
kewenangan

melaksanakan

pengabdian

kepada

masyarakat
5. Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

kewenangan

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur
dalam pedoman rincian yang dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal
3. Subjek/Pihak yang
bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
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untuk

3. Kepala LPM

mencapai/memenu

4. Dekan/Direktur Pascasarjana

hi isi standar

5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:
1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan UNIROW Tuban dengan kualifikasi tertentu
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat wajib memiliki penguasaan
metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan
bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan
dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
ditentukan berdasarkan :
a. Kualifikasi akademik
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat
c. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan
yang disandang oleh dosen sebagai ketua tim
pelaksana

Pengabdian

kepada

Masyarakat

berdasarkan:
1) Tingkat pendidikan minimal S2 dan latar
belakang sesuai profesinya
2) Mempunyai jabatan fungsional minimal
Asisten Ahli
3) Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang
tercatat di UNIROW Tuban
d. LPM UNIROW mengelola semua hibah pengabdian
kepada masyarakat
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5. Pernyataan Isi
Standar

Pernyataan Isi Standar:
1. LPM UNIROW menetapkan standar kualifikasi dosen
dan mahasiswa pelaksana PKM
2. LPM Unirow melakukan verifikasi kualifikasi dosen
pengusul kegiatan PKM berdasarkan jabatan akademik
dan kualifikasi pendidikannya
3. LPM UNIROW melakukan verifikasi kualifikasi
mahasiswa yang akan dilibatkan pada kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat, dimana mahasiswa
harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Program
Studi yang bersangkutan
4. LPM UNIROW menetapkan kualifikasi masyarakat
mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

6. Strategi

1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di
UNIROW Tuban
2. Kepala LPM

dan Tim reviewer melakukan seleksi

pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Kepala LPM dan tim monev melakukan monitoring
pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Indikator

1. Adanya dokumen panduan kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat yang memuat kualifikasi pelaksana kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat
2. Adanya

instrumen

penilaian

proposal

kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat, dimana salah satu
kriterianya tentang kualifikasi tim pelaksana dan
masyarakat

mitra

kegiatan

Pengabdian

kepada

Masyarakat
8. Dokumen terkait

Buku

Pedoman

Pengabdian

kepada

Masyarakat

dan

instrumen penilaian proposal kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat
9. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
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3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SSPPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNIROW dalam
menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional
dan kompetitif, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana
yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan
kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan UNIROW.
Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat
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3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. Kepala LPM

mencapai/memenu

4. Dekan/Direktur Pascasarjana

hi isi standar

5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:
1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk
menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk
menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas
3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana
dan pasarana yang diperlukan untuk menunjang proses
pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi
hasil pengabdian masyarakat
4. Peralatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sarana
dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang
harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang secara
langsung digunakan untuk:
a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling
sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu
dari program studi yang dikelola perguruan tinggi
dan area sasaran kegiatan
b. Proses pembelajaran
c. Kegiatan Penelitian
5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang
digunakan

untuk

membantu

komunikasi

dalam

pengabdian kepada masyarakat
6. Sumber belajar adalah segala bentuk sumber informasi
selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs
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(website), compact disk, modul teori, dan pedoman
pengabdian kepada masyarakat
7. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan
perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses
dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk
mendukung

pelaksanaan

pengabdian

kepada

masyarakat
5. Pernyataan Isi
Standar

Pernyataan Isi Standar:
1. Universitas menyediakan sarana dan prasaran yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat
2. LPM,

Fakultas/Pascasarjana, dan Program

Studi

memfasilitasi tim melaksanakan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat melalui kerjasama dengan institusi
eksternal yang memungkinkan untuk menjadi mitra atau
mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Strategi

1. UNIROW Tuban melakukan inventarisasi keberadaan
sarana dan prasarana yang dimiliki
2. LPM UNIROW Tuban

menyusun Rencana Tindak

Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana
dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan
Pengabdian kepada Masyarakat
3. Rektor, LPM, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi
menjalin kerja sama dengan institusi eksternal yang
dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat
7. Indikator

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat
2. Terjalinnya kerjasama dengan institusi eksternal yang dapat
menunjang pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan sarana
dan prasarana
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9. Referensi

2. Formulir Isian sarana dan prasarana
3. Dokumen kerjasama
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI
2. Rasional

Pelayanan/pengabdian
sebagai

perwujudan

kepada

masyarakat

kontribusi

dilaksanakan

kepakaran,

kegiatan

pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya
memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan
mutu kehidupan bangsa
3. Subjek/Pihak yang
bertanggung jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
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untuk

3. P2M

mencapai/memenu

4. Kepala LPM

hi isi standar

5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal
tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang
mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian
masyarakat di lingkungan UNIROW Tuban
2. LPM UNIROW Tuban adalah suatu lembaga yang
bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian
kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor di bawah
pembinaan Wakil Rektor I
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

adalah

pengamalan IPTEKS berupa penerapan IPTEKS yang
dilakukan oleh sivitas akademika UNIROW Tuban
secara melembaga melalui metode ilmiah langsung
kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya
proses pembangunan.
4. Bentuk dari kegiatan

LPM UNIROW Tuban dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai
dengan budaya akademik, keahlian, dan atau otonomi
keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya
masyarakat. Bentuk program pengabdian kepada
masyarakat yang dikembangkan LPM UNIROW Tuban,
meliputi:
a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatankegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai
aspek pendidikan di masyarakat
b. Pelayanan
masyarakat,

Pendidikan
berupa

dan

pelatihan

kepada

kegiatan-kegiatan
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pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi
serta kerjasama
c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang
Pendidikan, Perikanan dan Kelautan, sosial politik,
MIPA, Teknik informatika, dan Teknik Industri
d. Penerapan hasil penelitian
e. Pengembangan kewirausahaan
5. Ruang

Lingkup

Standar

Pengabdian

Kepada

Masyarakat di lingkungan UNIROW Tuban terdiri
atas:
a. Kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

sebagaimana dimaksud wajib mempertimbangkan
standar

mutu,

menjamin

keselamatan

kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan
b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari
bentuk

pembelajaran

harus

mengarah

pada

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta
memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan
tinggi
c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam
besaran

satuan

kredit

semester

sebagaimana

dimaksud dalam Pedoman Akademik UNIROW
Tuban
d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus
diselenggarakan

secara

terarah,

terukur,

dan

terprogram
5. Pernyataan Isi
Standar

Pernyataan Standar Isi:
1. LPM menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat
(RIPM)
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2. LPM menyusun peta jalan (Road Map) kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat, ketersediaan sumber
daya manusia, dan sarana prasarana
3. LPM menyusun pedoman kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat
4. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan
harus mengacu pada RIPM dan disesuaikan dengan
pedoman
5. LPM membentuk tim reviewer untuk melakukan seleksi
proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas,
rekam jejak (track record), kesesuaian bidang ilmu yang
dibutuhkan, dan mekanisme seleksi

yang telah

ditetapkan
6. Hasil seleksi dibuktikan dengan berita acara seleksi
yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak
7. Kegiatan pengabdian kepada masayarakat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap
tahun anggaran
8. Kepala LPM dan P2M serta jajaran terkait wajib
melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan
evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat
9. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan
sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program
pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya
10. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil
kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor
UNIROW Tuban melalui Kepala LPM
11. Luaran Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
diharapkan dideseminasikan melalui seminar nasional
ataupun internasional, jurnal ilmiah nasional atau
internasional, prosiding, dan hak kekayaan intelektual

Pengaturan Standar Pendidikan, Penelitian, PKM dan MBKM 140

6. Strategi

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan
oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun
berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan,
dikoordinasikan dengan Kepala Lembaga Pengabdian
masyarakat dibawah pembinaan Wakil Rektor I
2. LPM

melakukan

sosialisasi

pedoman

kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat
7. Indikator

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai
visi, misi, dan tujuan UNIROW Tuban
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal
sekali dalam satu tahun anggaran
3. Terlaksananya

sosialisasi

pedoman

kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat
8. Dokumen terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1.
2.
3.
4.

9. Referensi

Pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Formulir Isian Pengabdian Kepada Masyarakat
Berita acara seleksi
Kontrak perjanjian antara LPM dan pelaksana kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR PENDANAAN dan PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor Dokumen :

Tanggal terbit :

Revisi : 2

SPPPKM.KPMI.UNIROW.4 25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Visi :

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban

Ronggolawe

menjadi Universitas yang Unggul dan Profesional

(UNIROW) Tuban

Berlandaskan Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi :
Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara

profesional

berbasis

pada

perkembangan

IPTEKS dan jati diri PGRI
4. Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar
pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum
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yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan,
akuntabel, dan bermutu
3. Subjek/Pihak yang

1. Rektor

bertanggung jawab

2. Wakil Rektor I

untuk

3. P2M Pengabdian

mencapai/memenu

4. Kepala LPM

hi isi standar

5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur
komponen

dan

besarnya

biaya

operasi

satuan

pendidikan yang berlaku selama satu tahun
2. Standar

Pembiayaan

adalah

usaha

penyediaan,

pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang
memadai untuk mendukung penyelenggaraan programprogram akademik pengabdian kepada masyarakat
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan
mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi
Standar

Pernyataan Standar Isi:
1. UNIROW wajib menyediakan dana internal untuk
pengabdian kepada masyarakat melalui DIPA LPM
UNIROW
2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan
pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di
dalam maupun di luar negeri, dana dari masyarakat, atau
dana mandiri dari dosen pelaksana
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3. Pendanaan

pengabdian

kepada

masyarakat

bagi

pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:
a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat
d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada
masyarakat
e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus
menyusun

anggaran

sesuai

kebutuhan

kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat secara rasional
5. Tim

pelaksana

Pengabdian

kepada

Masyarakat

menyusun laporan penggunaan anggaran Pengabdian
kepada Masyarakat secara rasional
6. Strategi

1. Perencanaan anggaran:
a. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan
disahkan berlakunya oleh Rekor UNIROW Tuban
b. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca
oleh pihak terkait
c. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh
pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan
Universitas
d. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah
borang/formulir
2. Pelaksanaan anggaran:
a. Proposal rencana kegiatan
b. Pembahasan
c. Realisasi dana
d. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan
keuangan
e. Evaluasi terhadap kesesuain antara RPKAT, dan SPJ
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f. Auditing/penilaian
3. Indikator

1. Pagu DIPA definitif sudah diketahui pada awal tahun
anggaran berjalan
2. Anggaran

biaya

kegiatan

Pengabdian

kepada

Masyarakat disusun secara rasional sesuai kebutuhan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dokumen terkait

5. Referensi

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat
3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi N0 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR DOSEN PEMBIMBING DI LUAR PRODI
Nomor Dokumen:

Tanggal terbit:

SDPLP.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021
Revisi:

1. Visi dan Misi

Visi:

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(Unirow)Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi:
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;
4. Mengembangakan

kerjasama

saling

menguntungkan

dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara

profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unirow dibutuhkan staf
dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan berkompeten.
Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan
ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan
kompetensi.

Selain

itu,

untuk

menjamin

mutu

proses

pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki
kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi
oleh Dikti. Standar minimal yang dimaksudkan yaitu sesuai
dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar
Nasioanl Perguruan Tinggi pada bagian keenam
mengenai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
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3. Subjek atau Pihak

1. Rektor Unirow

yang bertanggung

2. Dekan

jawab untuk

3. Direktur Pascasarjana

mencapai/

4. Ketua Program Studi

memenuhistandar

5. Dosen
6. Kepala Laboratorium
7. Tenaga Kependidikan

4. Dinisi istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria
minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan
Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakanpendidikan
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentraformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
Status dosen terdiri dari:
a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat danditempatkan
sebagai tenaga pendidik tetap dilingkunganUnirow
b. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga
pendidik tetap di lingkungan Unirow
c. Dosen Tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang
diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu
3. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat
berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan di Unirow
4. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan
yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia
Indonesia yang

menyandingkan,

mengintegrasikan sektor

menyetarakan,

pendidikan

dengan

dan
sektor

pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema
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pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan
struktur di berbagai sektor pekerjaan.
5. Pernyataan Isi Standar 1

Semua dosen memiliki kesempatan untuk menjadi dosen
pembimbing di luar Prodi

2

Semua dosen di beri kesempatan untuk mengikuti kegiatan
sebagai dosen pemimbing pada progam kegiatan yang di
selenggarakan pemerintah.

3

Semua dosen pembimbing di luar Prodi harus memenuhi
syarat dan ketentuan yang berlaku.

4

Semua dosen pembimbing yang di luar Prodi memahami
progam kegiatan MBKM

5

Semua dosen pembimbing di luar Prodi memiliki
pengalaman sesuai dengan kebutuhan

6

Semua dosen pembimbing di luar Prodi memahamikonversi
kegiatan di luar Prodi kedalam mata kuliah

7

Semua dosen pembimbing di laur Prodi dapat bersinergi
dengan pihak terkait yang bertanggungjawab terhadap
kegiatan di luar Prodi.

6. Strategi

5. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi
dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor
melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari
luar/eksternal
6. Membuat pembinaan karir dosen dalam jangka panjang
untuk mendorong dan membina dosen di lingkungan Prodi
agar mencapai standar yang ditetapkan
7. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen
untuk meningkatkan kompetensi dosen
8. Membuat blueprint masa kerja dan kebutuhan tenaga
kependidikan setiap tahun

7. Indikator

1

Prodi menentukan kriteria dosen pembimbing di luar Prodi

2

Penentuan dosen pembimbing di luar Prodi melalui rapat
Prodi
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3

Ada surat penugasan dosen pembimbing di luar prodi

4

Prodi memberi kesempatan dosen untuk menjadi
dosenpembimbing progam dari KemendibudRistek

5

.Prodi memiliki SOP untuk dosen pembimbing di luar
Prodi

8. Dokumen Terkait

1. Panduan Kegiatan Belajar di luar Prodi
2. SOP kegiatan belajar di luar Prodi
3. Formulir-formulir:
a. Istrumen/kuesioner mahasiswa terhadap dosen
b. Instrumen Monev kegiatan belajar di luar Prodi

9. Referensi

1.

Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen

2.

Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009
tentangDosen

3.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47
Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk
Dosen

4.

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

5.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI
Nomor Dokumen:

Tanggal terbit:

Nomor Dokumen:

SPBLP.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021

SPBLP.KPMI.UNIROW.4

1. Visi dan Misi

Visi:

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(Unirow) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi:
1.

Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri
PGRI;
2.

Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasispada perkembangan IPTEKS;
3.

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secara profesional berbasis pada perkembangan
IPTEKS dan jati diri PGRI;

4.

Mengembangakan kerjasama saling menguntungkan
dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan

5.

Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unirow dibutuhkan
staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan
berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria
tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang
kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk
menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga
harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran
dan tersertifikasi oleh Dikti. Standar minimal yang
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dimaksudkan yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 3
tahun 2020 tentang Standar Nasioanl Perguruan Tinggi pada
bagian keenam mengenai Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan.
3. Subjek atau Pihak

1. Rektor Unirow

yang bertanggung

2. Dekan

jawab untuk

3. Direktur Pascasarjana

mencapai/ memenuhi

4. Ketua Program Studi

standar

5. Dosen
6. Kepala Laboratorium
7. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

1. Standar pembiayaan belajar di luar Prodi adalah standar
biaya yang di tetapkan untuk kegiatan di luar Prodi.
2. Mahasiswa adalah peserta kegiatan di luar Prodi.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan menetapkan
standar pembiayaan mahasiswa di luar Prodi atau PT/Non
PT Unirow yang akan digunakan sebagai acuan Program
Studi untuk menyusun profil dan capaian pembelajaran
lulusan.
2. Ketua Program Studi harus mengacu pada aturan
pembiayaan belajar mahasiswa di luar Prodi
3. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk
melakukan berbagai upaya agar standar pembiayaan yang
telah di tetapkan di luar Prodi dapat di patuhi dan
dilaksanakan oleh mahasiswa.
4. Komisi Penjaminan Mutu Internal memantau capaian
pembiayaan belajar yang di luar Prodi dalam kurun waktu
yang ditentukan

6. Strategi

1. Menetapkan standar pembiayaan belajar diluar Prodi.
2. Membuat aturan tentang pembiayaan belajar di luar Prodi.
3. Mensosialisasikan aturan pembiayaan belajar di luar Prodi
Unirow
4. Membuat SOP pembiayaan belajar di luar Prodi
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7. Indikator

Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
1. Prodi memiliki standar pembiayaan belajar di luar Prodi
2. Standar pembiayaan belajar di luar Prodi mengikuti aturan
dari Universitas
3. Standar pembiayaan di luar Prodi mengikuti ketentuan PT
di mana mahasiswa mengikuti progam kegiatan
4. Prodi menentukan standar pembiayaan apabila ada
mahasiswa yang mengikuti progam kegiatan di Prodi

8. Dokumen Terkait

1. Penduan Pembiayaan belajar di luar Prodi
2. SOP Pembiayaan Pembelajaran di luar Prodi

9. Referensi

1. Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
2. Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang
Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun

2020

tentang

Standar

Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT
ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT
Nomor Dokumen:

Tanggal terbit:

SPKPT.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021
Revisi:

1. Visi dan Misi

Visi:

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(Unirow) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi:
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada

masyarakat

secaraprofesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jatidiri PGRI;
4. Mengembangakan

kerjasama

saling

menguntungkan dengan berbagai pihak di bidang
IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unirow dibutuhkan
staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan
berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria
tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang
kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk
menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga
harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran
dan

tersertifikasi

oleh

Dikti.

Standar

minimal

yang

dimaksudkan yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 3
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tahun 2020 tentang Standar Nasioanl Perguruan Tinggi pada
bagian keenam mengenai Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan.
3. Subjek atau Pihak

1. Rektor Unirow

yang bertanggung

2. Dekan

jawab untuk

3. Direktur Pascasarjana

mencapai/ memenuhi

4. Ketua Program Studi

standar

5. Dosen
6. Kepala Laboratorium
7. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

1. Standar perjanjian kerjasama adalah standar yang di buat
untuk membuat kerjasama antar pt atau antara PT dengan
lembaga non PT
2. PT adalah Perguruan Tinggi yang diajak kerjasama

5. Pernyataan IsiStandar

1. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik dan Kepala
Humas menetapkan standar Kerjasama PT/Non PT
Unirow yang akan digunakan sebagai acuan Program
Studi untuk kerjasama.
2. Ketua Program Studi harus mengacu pada aturan
Kerjasama yang telah di tetapkan di Universitas
3. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab
untuk melakukan berbagai upaya agar bisa menjalin
kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tri
Dharma PT dan kegiatan MBKM.
4. Komisi Penjaminan Mutu Internal memantau capaian
kerjasama PT/Non PT Unirow dalam kurun waktu yang
ditentukan

6. Strategi

1. Menjalin kerjasama dengan antar PT atau antara pt
dengan lembaga non PT
2. Bekerjasama dengan PT lain baik dalam maupun luar
negeri.
3. Bekerjasama dengan dunia usaha dan industri.
4. Bekerjasama dengan UMKM
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7. Indikator

1. Prodi memiliki standar untuk menjalin kerjasama antar
PT atau antara PT dengan Lembaga Non PT.
2. Prodi memiliki kriteria progam kegiatan yang akan di
buat kerjasama.
3. Prodi menentukan alokasi waktu dalam kerjasama.
4. Prodi menentukan tujuan dan manfaat dalam kerjasama.
5. Prodi menentukan ruang lingkup kerjasama.
6. Prodi dalam melaksanakan MBKM memiliki MOU atau
MOAnya.

8. Dokumen Terkait

1. Penduan Kerjasama antar PT atau antara PT dengan
Lembaga Non PT.
2. SOP Penyusunan Kerjasama antar PT atau antara PT
dengan Lembaga Non PT.

9. Referensi

1. Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
2. Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang
Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
4. Peraturan Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUU-AN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
Nomor Dokumen:

Tanggal terbit:

SKPP.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021
Revisi:

1. Visi dan Misi
Universitas PGRI

Visi:
Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(Unirow) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi:
1. Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;
2. Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;
4. Mengembangakan kerjasama

saling

menguntungkan

dengan berbagai pihak di bidang IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unirow dibutuhkan
staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan
berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria
tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang
kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk
menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga
harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran
dan tersertifikasi

oleh

Dikti.

Standar

minimal

yang

dimaksudkan yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 3
tahun 2020 tentangStandar Nasioanl Perguruan Tinggi pada
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bagian

keenam mengenai Standar Dosen dan Tenaga

Kependidikan.
3. Subjek atau Pihak

1. Rektor Unirow

yang bertanggung

2. Dekan

jawab untuk

3. Direktur Pascasarjana

mencapai/

4. Ketua Program Studi

memenuhi standar

5. Dosen
6. Kepala Laboratorium
7. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

Ketaatan pada peraturan Per UU an pada bidang Pendidikan
Tinggi adalah patuh dan menjalankan pada aturan per UU an
bidang pebdidikan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah.

5. Pernyataan Isi
Standar

1. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik, SDM dan
keuangan dan kemahasiswaan menetapkan Standar Ketaatan
pada Peraturan Per-UU-an Bidang Pendidikan Tinggi
2. Ketua Program Studi harus mengacu Standar Ketaatan pada
Peraturan Per-UU-an Bidang Pendidikan Tinggiyangtelah di
tetapkan di Universitas maupun pemerintah.
3. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk
melakukan berbagai upaya agar bisa melaksanakan progam
kegiatan untuk mendukung Tri Dharma PT dan kegiatan
MBKM sebagai implementasi ketaatan pada Standar
Ketaatan pada Peraturan Per-UU-an Bidang Pendidikan
Tinggi
4. Komisi Penjaminan Mutu Internal memantau capaian standar
pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada prodi dalam
kurun waktu yang ditentukan

6. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi
dosen untuk mengikuti progam kegiatan MBKM yang telah
di tetapkan Pemerintah
2. Mendorong dan membina dosen di lingkungan Prodi agar
mencapai standar yang ditetapkan
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3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen
untuk meningkatkan kompetensi dosen yang di selenggarkan
oleh internal maupun pemerintah
4. Mematuhi aturan per UU an bidang Pendidikan Tinggi
yang berlaku.
7. Indikator

1. Prodi selalu mengikuti Peraturan Per UU-an Bidang
Pendidikan Tinggi
2.

Dosen di lingkungan Prodi mengikuti progam kegiatan
MBKM.

3. Dosen Prodi mengikuti progam kegiatan Sumber Daya
KemendikbudRistek.
4. Mahasiswa di Prodi mengikuti kegiatan yang diadakanoleh
BELMAWA.
5. Dosen di Prodi juga aktif mengikuti kegiatan webinar yang
di selenggarakan Dirjen Dikti.
6. Prodi mengikuti aturan terkait akreditasi dan perpanjangan
akreditasi Prodi.
7. Prodi menjalankan UU No 12 Tahun 2012 dalam kegiatan
pembelajaran di Prodi.
8. Prodi juga melaksanakan penjaminan mutu internal.
9. Prodi menjalankan monitoring dan evaluasi pembelajaran
tiap akhir semester.
10. Prodi mengacu aturan yang telah ditetapkan UU terkait
proses pembelajran.
8. Dokumen Terkait

1. UU Pendidikan Tinggi
2. Panduan ketaatan pada aturan Per UU an Bidang
Pendidikan Tinggi
3. SOP ketaatan pada aturan Per UU an Bidang Pendidikan
Tinggi

9. Referensi

1. Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
2. Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang
Dosen
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3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
5. Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN
JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR
Nomor Dokumen:
SPJP.KPMI.UNIROW.4

1. Visi dan Misi

Tanggal terbit:
25 Juni 2021

Revisi:

Visi:

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan Jati

(Unirow) Tuban

Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi:
1

Menyelengarakan pendidikan secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS dan jati diri PGRI;

2

Menyelenggarakan penelitian secara profesional berbasis
pada perkembangan IPTEKS;

3

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara
profesional berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati
diri PGRI;

4

Mengembangakan

kerjasama

saling

menguntungkandengan berbagai pihak di bidang IPTEKS
dan
5

Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.

2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unirow dibutuhkan
staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan
berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria
tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang
kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk
menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga
harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan
tersertifikasi oleh Dikti. Standar minimal yang dimaksudkan
yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang
Standar Nasioanl Perguruan Tinggi pada bagian keenam
mengenai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
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3. Subjek atau Pihak

1. Rektor Unirow

yang bertanggung

2. Dekan

jawab untuk

3. Direktur Pascasarjana

mencapai/

4. Ketua Program Studi

memenuhi standar

5. Dosen
6. Kepala Laboratorium
7. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

Peminat/Pendaftar adalah siswa lulusan SMA/SMK/MA dan
yang sederajat yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa
Unirow.

5. Pernyataan
Standar

Isi

1. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik, SDM dan
keuangan dan kemahasiswaan menetapkan . Standar
Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar
2. Ketua

Program

Studi

harus

mengacu

.

Standar

Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar yang
telah di tetapkan di Universitas maupun pemerintah.
3. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk
melakukan berbagai upaya agar bisa meningkatkan dan
memelihara jumlah peminat Prodi Yang ada.
4. Komisi Penjaminan Mutu Internal memantau capaian .
standar pemeliharaan/peningkatan jumlah
peminat/pendaftar pada prodi yang ada dalam kurun waktu
yang ditentukan
6. Strategi

1. Membuat panduan PMB
2. Mengadakan sosialisasi dan promosi PMB
3. Memperluas jaringan promosi melalui ofline dan online
4. Mengadakan kegiatan TRI Dharma PT yang memiliki
dampat pada peningkatan jumlah peminat/peserta
5. Memberi reward pada sekolah dan pihak yang terkait yang
membantu rekrutmen mahasiswa baru.
6. Membuka PMB jalur, reguler dan Prestasi
7. Memberikan fasilitas beasiswa bagi mahasiswa baru baik
dari internal, perusahaan dan Pemerintah,
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8. Memberikan

fasilitas Bidikmisi/

Menyelenggarakan pelatihan

KIP

Kuliah

secara periodik bagi

dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen
7. Indikator

1. Prodi memiliki standar untuk meningkatkan jumlah
lulusan.
2. Upaya yang telah dilakukan Prodi untuk meningkatkan
jumlah lulusan.
3. Prodi pernah meminta masukan dari alumni terkait
lulusanProdi.
4. Prodi meiliki progam agar mahaasiswa lulus tepat
waktu.
5. Prodi menentukan indek kelulusan yang harus di capai
oleh lulusan supaya mampu bersaing di pangsa kerja.

8. Dokumen Terkait

1. UU Pendidikan Tinggi
2. PanduanPMB Universitas
3. SOP PMB Universitas

9. Referensi

1. Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
2. Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang
Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47
Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
4. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN
JUMLAH LULUSAN PADA PRODI YANG ADA
Nomor Dokumen:

Tanggal terbit:

SPJL.KPMI.UNIROW.4

25 Juni 2021

1. Visi dan Misi

Revisi:

Visi:

Universitas PGRI

Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban menjadi

Ronggolawe

Universitas yang Unggul dan Profesional Berlandaskan

(Unirow) Tuban

Jati Diri PGRI pada Tahun 2035.
Misi:
1. Menyelengarakan

pendidikan

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS dan jati diri
PGRI;
2. Menyelenggarakan

penelitian

secara

profesional

berbasis pada perkembangan IPTEKS;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
secaraprofesional berbasis pada perkembangan IPTEKS
dan jatidiri PGRI;
4. Mengembangakan

kerjasama

saling

menguntungkan dengan berbagai pihak di bidang
IPTEKS dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola secara
profesional berbasis pada jadi diri PGRI.
2. Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unirow dibutuhkan
staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan
berkompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria
tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang
kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk
menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen
juga

harus

memiliki

kompetensi

untuk

melakukan

pembelajarandan tersertifikasi oleh Dikti. Standar minimal
yang dimaksudkan yaitu sesuai dengan Permendikbud
nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasioanl Perguruan
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Tinggi pada bagian keenam mengenai Standar Dosen dan
Tenaga Kependidikan.
3. Subjek atau Pihak

1. Rektor Unirow

yang bertanggung

2. Dekan

jawab untuk

3. Direktur Pascasarjana

mencapai/ memenuhi

4. Ketua Program Studi

standar

5. Dosen
6. Kepala Laboratorium
7. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

1. Standar lulusan adalah standar yang ditetapkan untuk
menentukan kelulusan.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus bila telah memenuhi
standar kelulusan

yang

telah

ditetapkan

oleh

Universitas.
5. Pernyataan IsiStandar

1. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik, SDM dan
keuangan dan kemahasiswaan menetapkan Standar
Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan Prodi Yang
Ada.
2. Ketua

Program

Studi

harus

mengacu

Standar

Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan Prodi Yang
Ada yang telah di tetapkan di Universitas maupun
pemerintah.
3. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab
untuk

melakukan

berbagai

upaya

agar

bisa

meningkatkan dan memelihara jumlah lulusan pada
Prodi
4. Komisi Penjaminan Mutu Internal memantau capaian
standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada
prodi yang ada dalam kurun waktu yang ditentukan
6. Strategi

1. Menetapkan standar kelulusan
2. Membuat pembinaan karir dosen dalam jangka panjang
untuk mendorong dan membina dosen di lingkungan
Prodi agar mencapai standar yang ditetapkan
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3. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam PBM supaya
dapat lulus tepat waktu dengan nilai yang maksimal
4. Meningkatkan peran dosen wali untuk mengadakan
pedampingan akademik bagi mahasiswa supaya dapat
lulus tepat waktu.
5. Membentuk atmosfer akademik di prodi sehingga
dapat meningkatkan

kualitas

pembelajaran

yang

berdampakpada out put dan outcome lulusan.
7. Indikator

1. Prodi memiliki standar untuk meningkatkan jumlah
lulusan.
2. Upaya

yang

telah

dilakukan

Prodi

untuk

meningkatkan jumlah lulusan.
3. Prodi pernah meminta masukan dari alumni terkait
lulusan Prodi.
4. Prodi meiliki progam agar mahaasiswa lulus tepat
waktu.
5. Prodi menentukan indek kelulusan yang harus dicapai
oleh lulusan supaya mampu bersaing di pangsa kerja.
8. Dokumen Terkait

1. UU Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Akademik Unuversitas
3. SOP kelulusan Mahasiswa

9. Referensi

1. Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
2. Peraturan pemerintah Nomer 37 Tahun 2009 tentang
Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 47
Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
4. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem
PenjaminanMutu Pendidikan Tinggi
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