INSTRUMEN
CAPAIAN STANDAR PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI :
FAKULTAS

:

SATUAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS GALUH
JALAN RE. MARTADINATA NO. 150 CIAMIS

2018

Profil Diri
Nama Badan Penyelenggara PT
Alamat Yayasan
Nama Perguruan Tinggi
Nama singkatan perguruan tinggi
Nama Fakultas

: Yayasan Pendidikan Galuh (YPG)
: Jalan RE Martadinata No. 150 Ciamis
: Universitas Galuh
: unigal
: ........................................................................................

Nama Program Studi
Alamat pusat (jalan)
Kota
Propinsi
Kode Pos
Website
Email
Telepon
Fax
Bentuk PT
Ijin Pendirian/Operasional
Visi
Misi
Status

: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: Universitas
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: ........................................................................................
: Swasta

Status (A/B/C dan tidak terakreditasi)
Masa berlaku:
Akreditasi Prodi :

Keberadaan unit jaminan mutu
Tahun Berdiri Unit Jaminan Mutu
Ketua Program Studi,

(__________________________)

: (Ada/Tidak)
:
Ketua Satuan Penjamin Mutu Fakultas

(__________________________)

Mengetahui,
Dekan,

(______________________)

INSTRUMEN
CAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN

SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GALUH
spmunigal@gmail.com

UNIVERSITAS GALUH

KODE

Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787
DOKUMEN STANDAR STANDAR MUTU SPMI UNIVERSITAS GALUH

TANGGAL DIKELUARKAN

INSTRUMEN CAPAIAN STANDAR PEMBELAJARAN

JUDUL
AREA

STANDAR PENDIDIKAN

BAGIAN

PROGRAM STUDI

I.
1.

2.

3.

4.

5.

REVISI 01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Apakah tersedia pedoman dan aturan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan
program studi dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (programme
learning outcome = PLO)
a. Ada
b. Tidak
Apakah terdapat dokumen untuk semua program studi dalam merumuskan
kompetensi lulusan yang mencakup kognitif, afektif dan psikomotor yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan ?
a. Ada
b. Tidak
Apakah tersedia dokumen program studi yang sudah merumuskan kompetensi umum
dan kompetensi khusus serta kompetensi lainnya untuk standar kompetensi lulusan
program studi?
a. Ada
b. Tidak
Apakah sudah dilakukan analisis kelayakan dan ketepatan rumusan kompetensi umum
dan kompetensi khusus serta kompetensi lainnya untuk standar kompetensi lulusan
untuk semua program studi?
a. Sudah
b. Belum
Apakah terdapat bukti dokumen analisis standar kompetensi lulusan dalam rumusan
capaian pembelajaran lulusan (programme learning outcome) untuk merumuskan
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana
pendidikan, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan
pembelajaran
a. Ada
b. Tidak

6. Apakah sudah dilakukan kajian ketepatan dan kelayakan rumusan capaian
pembelajaran lulusan (programme learning outcome) untuk semua program studi
pada setiap jenjang kualifikasi KKNI (Jenjang 5 untuk Diploma 3, jenjang 6 untuk
program sarjana, jenjang 8 untuk program magister dan jenjang 9 untuk program
doktor)
a. Sudah
b. Belum
7. Apakah sudah dilakukan tracer study untuk melacak kelayakan dan ketepatan bidang
kerja alumni dengan kompetensi rumusan capaian pembelajaran lulusan (programme
learning outcome) program studinya
a. Sudah
b. Belum
II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. Apakah terdapat pedoman dan aturan untuk program studi dalam menyusun standar
isi pembelajaran dalam mencapai standar kompetensi lulusan (PLO) program studi
a. Sudah
b. Belum
2. Jika ada pada nomor 1, apakah pedoman dan aturan tersebut sudah disosialisasikan
kepada semua pimpinan fakultas, jurusan dan program studi
a. Sudah
b. Belum
3. Apakah sudah dilakukan kajian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam
mencapai standar kompetensi lulusan (PLO) program studi
a. Sudah
b. Belum
4. Jika sudah dilakukan pada nomor 3, apakah hasil kajian dilakukan analisis oleh yang
berkepentingan
a. Sudah
b. Belum
5. Apakah sudah dilakukan kajian tingkat pengayaan materi pembelajaran dengan
materi penelitian mutakhir dan materi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk
setiap program studi dan jenjang program studi
a. Sudah
b. Belum
6. Jika sudah dilakukan pada nomor 5, apakah hasil kajian dilakukan analisis oleh yang
berkepentingan
a. Ada
b. Tidak
7. Apakah terdapat pedoman tata cara penyususnan tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi
capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
a. Ada
b. Tidak

8. Apakah ada data hasil dilakukan kajian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
di setiap program studi pada setiap jenjang pendidikan tentang keluasan materi
pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif
a. Ada
b. Tidak
9. Jika sudah dilakukan pada nomor 8, apakah hasil kajian dilakukan analisis oleh yang
berkepentingan
a. Ada
b. Tidak
10. Apakah ada data hasil kajian tingkat kedalaman dan keluasan materi pelajaran yang
dituangkan dalam bentuk matakuliah di setiap program studi pada setiap jenjang
pendidikan
a. Ada
b. Tidak
11. Jika sudah dilakukan pada nomor 10, apakah hasil kajian dilakukan analisis oleh yang
berkepentingan
a. Sudah
b. Belum
12. Adakah Dokumen SILABUS dan SAP ?
a. Ya
b. Tidak
13. Periksa apakah sejak 2008 dokumen SILABUS dan SAP sudah direvisi ?
a. Ya
b. Tidak
14. Adakah kesesuaian format SILABUS dan SAP yang ada di Unigal
a. Ya
b. Tidak
15. Periksa isi SAP, Apakah sudah ada muatan soft skill ?
a. Ya
b. Tidak
16. Periksa Isi SAP, Apakah sudah ada muatan entrepreneurship ?
a. Ya
b. Tidak
17. Periksa isi SAP, Apakah sudah menggunakan metode pembelajaran SCL?
a. Ya
b. Tidak
18. Sosialisasi SILABUS dan SAP dilakukan melalui ?
a) Buku
b) Selebaran
c) Website
19. Periksa adakah instrumen monitoring kesesuaian SILABUS dan SAP dengan
pelaksanaan pembelajaran ?
a. Ya
b. Tidak

III.
1.

2.

3.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
Apakah terdapat pedoman dan aturan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran
program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (PLO)
a. Ada
b. Tidak
Jika pada nomor 2 ada pedoman dan aturan, maka kriteria minimal yang sudah
ditetapkan adalah (beri tanda √ pada bagian yang dipenuhi)
No
Komponen yang dipersyaratkan
Ada
Tidak
ada
1
Mekanisme karakteristik proses pembelajaran
2
Mekanisme perencanaan proses pembelajaran
3
Mekanisme pelaksanaan proses pembelajaran
4
Mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran
5
Penetapan beban belajar mahasiswa
Karakteristik proses pembelajaran yang bagaimana yang sudah diarahkan
dikembangkan Program Studi ? (beri tanda √ pada kolom yang tersedia)
No.
1

2

3

4

5

6

Komponan yang dipersyaratkan
Interaktif (capaian pembelajaran lulusan diraih
dengan mengutamakan proses interaksi dua arah
antara mahasiswa dan dosen)
Holistik
(proses
pembelajaran
mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas
dengan mengintegrasikan keunggulan dan kearifan
lokal maupun internasional)
Integratif (Capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang terintegrasi
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
secara keseluruhan dalam satu kesatuan program
melalui pendekatan antardisiplin dan multi)
Saintifik (Capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang mengutamakan
pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan
akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan
kaidah ilmu pengetahuan)
Kontekstual (Capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan
masalah dalam ranah keahliannya)
Tematik (Capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaiakan
dengan karakteristik keilmuan program studi dan

Ada

Tidak Ada

4.

5.

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui
pendekatan transdisiplin)
7
Efektif (Capaian pembelajaran lulusan diraih secara
berhasil guna dengan mementingkan internaslilsasi
materi secara baik dan benar dalam kurun waktu
yang optimum)
8
Kolaboratif (Capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran bersama yang
melibatkan interaksi antar individu mahasiswa
untuk menghasilkan kapitalisasi bidang kognitif,
afektif dan psikomotor)
9
Berpusat kepada mahasiswa (capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang
menguatkan pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan
menemukan pengetahuan)
Apakah terdapat format baku Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap
matakuliah di semua program studi di lingkungan Unigal ?
a. Ada
b. Tidak
Komponen apa sajakah yang harus terdapat dalam Rencana Pembelajaran Semester
di setiap program studi (jika ada komponen lain dapat dituliskan dalam tempat yang
disediakan)
No

Komponen yang dipersyaratkan

1
2
3
4
5
6

Nama Program Studi
Nama dan Kode Mata Kuliah
SKS Matakuliah
Semester
Nama Dosen Pengampu
Capaian pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada
matakuliah
Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan
dicapai
Methode pembelajaran yang digunakan
Uraian bahan kajian satu semster yang diuraikan dalam
minggu rencana pelaksanaan pembelajaran
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam
deskripsi tugas yang harus dikerjakan dalam satu semester
Kriteria indikator dan bobot penilaian akhir Matakuliah
Daftar referensi yang digunakan

7
8
9
10
11
12
13
14
15

YA

Tidak

6.

Apakah setiap SKS Pembelajaran teori sudah serata dengan 160 menit pembelajaran
yang dilakukan mahasiswa (50 menit kuliah tatap muka, 50 tugas terstruktur dan 60
menit tugas mandiri) ?
a. Ada
b. Tidak
7. Apakah tersedia bukti hasil analisis yang dilakukan program studi dalam menetapkan
beban SKS matakuliah berdasarkan beban belajar mahasiswa?
a. Ada
b. Tidak
8. Apakah ada program untuk peningkatan kemampuan dosen dalam melaksanakan
proses pembelajaran yang bermutu?
a. Ada
b. Tidak
9. Jika ada pada nomor 8, apakah ada kriteria dan mekanisme dalam penetapan peserta
dan materi program yang dilaksanakan?
a. Ada
b. Tidak
10. Selain pelatihan PEKERTI dan AA, apakah terdapat bentuk pelatihan lain yang
diberikan kepada dosen dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap
program studi di lingkungan Unigal
a. Ada
b. Tidak
11. Jika ada pada instrumen No. 10, tuliskan bentuk pelatihan yang pernah dilakukan
a. ______________________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________
d. ______________________________________________________________
e. ______________________________________________________________
12. Apakah dosen memberi kuliah sering menggeser jadwal (waktu) dan ruang kuliah?
a. Ya
b. Tidak
13. Apakah awal kuliah tersedia kontrak kuliah?
a. Ya
b. Tidak
14. Sesuaikah kontrak kuliah dengan SILABUS dan/atau SAP?
a. Ya
b. Tidak
15. Evaluasi jumlah tatap muka setiap semester:
a. < 12 tatap muka
b. 12 s/d 14 tatap muka
c. > 14 tatap muka
16. Apakah dilaksanakan kelas paralel?
a. Ya
b. Tidak

17. Berapa jumlah mahasiswa dalam satu kelas
a) < 40 mhs
b) 41 - 60 mhs
c) 61 - 80 mhs
d) > 81 mhs
18. Evaluasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan:
a) < 75%
b) ≥ 75%
19. Berapa jumlah dosen dalam satu program studi dan berapa jumlah mahasiswa
semua angkatan?
a) Dosen = . . . . . )*
b) Mahasiswa = . . . . )*
c) Rasio = . . . . : .. . . . )*
Ket : Dosen tetap
*) diisi angka

IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Apakah sudah ditetapkan aturan kriteria minimal dalam melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran
lulusan ?
a. Sudah
b. Belum
2. Jika nomor 1 ada, hal apa saja yang harus diatur dalam penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa:
No. Komponen yang dipersyaratkan
YA Tidak
1
Prinsip Penilaian
2
Teknik Penilaian
3
Instrumen Penilaian
4
Mekanisme dan prosedur penilaian
5
Pelaksanaan penilaian
6
Pelaporan hasil penilaian
7
Kriteria kelulusan mahasiswa
3. Prinsip apa saja yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses penlaian?
No Komponen yang dipersyaratkan
YA Tidak
1
Prinsip Edukatif
2
Prinsip Otentik
3
Prinsip Objektif
4
Prinsip Akuntabel
5
Prinsip Transparansi
6
Semua prinsip harus dilakukan terintegrasi

4. Apakah ada kriteria minimal dalam melaksanakan evaluasi untuk menentukan
kelulusan mahasiswa di setiap jenjang program?
a. Ada
b. Tidak
5. Jika pada nomor 4 ada, kriteria mana yang digunakan? (jika ada kriteria lainnya dapat
ditambahkan pada tempat yang disediakan)
No Komponen yang dipersyaratkan
YA Tidak
1
Jumlah SKS yang diselesaikan
2
Jumlah Nilai D dari semua matakuliah yang diselesaikan
3
IPK minimal yang dicapai
4
Nilai Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi
5
Nilai Komprehensif
6
7
8
9
10
6. Apakah ada program pelatihan / kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dosen
dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka
memenuhi capaian pembelajaran lulusan?
a. Ada
b. Tidak
7. Apakah ada program pelatihan / kegiatan untuk emningkatkan kompetensi dosen
dalam mengembangkan instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan ?
a. Ada
b. Tidak
8. Periksa apakah kegiatan monitoring dilaksanakan ?
a. Ya
b. Tidak
9. Jika sudah dilaksanakan siapa yang melaksanakan
a. Unit Penjaminan Mutu Program Studi
b. Pengelola Jurusan/Prodi
c. Tenaga adiministrasi
10. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara:
a. Manual
b. Online
11. Periksa bukti hasil evaluasi pembelajaran terhadap dosen. Hitung persentase jumlah
dosen dengan nilai:
a) Sangat baik
b) Baik
c) Jelek
d) Sangat jelek

12. Apakah mahasiswa mengetahui hasil evaluasi proses belajar ?
a. Ya
b. Tidak
13. Ada tindak lanjut hasil evaluasi proses belajar?
a. Ya
b. Tidak

V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. apakah ada pedoman dan aturan program studi dalam merumuskan kriteria minimal
tentang kualifikasi dan kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi?
a. Ada
b. Tidak
2. Apakah setiap program studi sudah menyusun kriteria minimal tentang kualifikasi dan
kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan?
a. Sudah
b. Belum
3. Jika nomor 2 BELUM, apakah ada program kegiatan untuk mengarahkan program
studi dalam menyusun kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
yang dibutuhkan?
a. Ada
b. Tidak
4. Apakah ada pedoman dan aturan bagi program studi untuk menghitung beban kerja
dosen di program studinya?
a. Ada
b. Tidak
5. Faktor apa saja yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban kerja dosen di
setiap program studi (beri tanda √)
No Komponen yang diperhitungkan
YA
Tidak
1
Menyusun perencanaan pembelajaran
2
Melaksanakan dan mengendalikan proses pembelajaran
3
Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran
4
Melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran
5
Melaksanakan pembimbingan akademik mahasiswa
6
Melaksanakan pembimbingan tugas akhir mahasiswa
7
Memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa lain di
Lingkungan Unigal
8
Melaksanakan dharma penelitian
9
Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat
10 Melaksanakan tugas tambahan administratif/struktural diluar
tugas pokok dan fungsi sebagai dosen
11 Sebagai tenaga ahli dalam kegiatan kerjasama dengan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
12 Melakukan kegiatan penunjang tri dharma perguruan tinggu

6. Jika beberapa komponen di atas, apakah ada pedoman perhitungan bobot SKS dari
setiap komponen yang diperhitungkan dalam beban kerja dosen tersebut?
a. Ada
b. Tidak
7. Apakah sudah dilakukan perhitungan beban kerja dosen dengan untuk tingkat
program studi?
a. Sudah
b. Belum
8. Apakah beban kerja dosen di setiap program studi di lingkungan Unigal masih dalam
lingkup kewajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan?
a. Wajar
b. Tidak
9. Apakah dalam melaksanakan pembimbingan tugas akhir (skripsi,thesis, dan disertasi)
jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen masih dalam lingkup kewajaran, maksimum
10 mahasiswa per dosen per semester?
a. Wajar
b. Tidak
10. Apakah ada kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga kependidikan di
lingkungan Unigal ?
a. Ada
b. Tidak
11. Apakah sudah dilakukan kajian kelayakan kualitas dan kuantitas minimal tenaga
kependidikan di lingkungan Unigal ?
a. Sudah
b. Belum

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
1. Apakah terdapat kriteria minimal prasarana gedung dan/atau ruang yang digunakan
untuk pembelajaran di lingkungan Unigal ?
a. Ya
b. Tidak
2. Apakah terdapat kriteria minimal prasarana gedung dan/atau ruang yang digunakan
untuk laboratorium di lingkungan Unigal ?
a. Ya
b. Tidak
3. Apakah terdapat kriteria minimal prasarana gedung dan/atau ruang yang digunakan
untuk perpustakaan di lingkungan Unigal ?
a. Ya
b. Tidak

4. Apakah terdapat kriteria minimal prasarana gedung dan/atau ruang yang digunakan
untuk kegiatan olahraga oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Unigal ?
a. Ada
b. Tidak
5. Apakah terdapat kriteria minimal prasarana gedung dan/atau ruang yang digunakan
untuk kegiatan administratif di lingkungan Unigal ?
a. Ada
b. Tidak
6. Apakah terdapat kriteria minimal prasarana gedung dan/atau ruang yang digunakan
untuk penunjang kegiatan pembelajaran di ruang kelas sesuai karakteristik dan proses
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan?
a. Ada
b. Tidak
7. Apakah terdapat kriteria minimal sarana di dalam gedung dan/atau ruang
laboratorium yang digunakan untuk praktikum atau penelitian setiap program studi /
jurusan sesuai karakteristik dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan
a. Ada
b. Tidak
8. Ada Fasilitas Pendukung pembelajaran
a) LCD projector
b) OHP
c) White/black Board

d) Ketersediaan akses internet
e) Ketersediaan Sound system
9. Fasilitasi sarana keamanan yang tersedia:
a) APAR (alat pemadam api ringan)
b) Tanda-tanda jalur evakuasi
c) Disain pintu yang aman (pintu membuka keluar: Ruang kuliah; ruang
pertemuan; ruang Lab)
d) Bangunan bertingkat dengan jumlah tangga lebih dari satu unit
e) Alarm tanda bahaya
f) Emergency lamp/genset
10. Periksa persentase proporsi fasilitasi sarana kebersihan dan kesehatan
terhadap jumlah mahasiswa
a) Tempat sampah
b) Jumlah kelas yang bersih
c) Ketersediaan Km/Wc
d) Ruang P3K

VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Apakah ada pedoman dan aturan untuk program studi dalam melakukan pengelolaan
kurikulum dan pembelajaran khususnya dalam hal:
No Komponen yang diperhitungkan
YA Tidak
1
Penyusunan kurikulum program studi
2
Peninjauan kurikulum program studi
3
Penyempurnaan kurikulum program studi
4
Evaluasi kurikulum program studi
5
Revisi kurikulum program studi
6
Melaksanakan pembelajaran sesuai standar isi, standar prose, dan
standar penilaian
7
Melakukan kegiatan sitemik yang menciptakan suasana akademik
dan budaya mutu yang baik
8
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
9
Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pemantauan yang
dilakukan untuk meningkatkan mutu akademik
2. Kegiatan apa yang dilakukan dalam membangun budaya mutu pendidik di lingkungan
Unigal? (beri tanda √)
No. Komponen yang diperhitungkan
YA Tidak
1
Menyusun kebijakan mutu pembelajaran yang dapat diakses oleh
civitas akademika dan dipedomani program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran
2
Menyusun rencana strategis minimal 5 tahunan untuk
pengembangan kegiatan pembelajaran yang dapat diakses oleh
civitas akademika dan dipedomani program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran
3
Menyusun rencana operasional TIAP TAHUNAN untuk
merealisasikan rencana strategis kegiatan pembelajaran yang
dapat diakses oleh civitas akademika dan dipedomani program
studi dalam melaksanakan program pembelajaran
4
Menyelenggarakan pemeblajaransesuai dengan jenis dan
program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran
program studi
5
Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi
dalam
melaksanakan
program
pembelajaran
secara
berkelanjutan untuk mewujudkan sasaran yang sesuai dengan
visi dan Misi Unigal
6
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi
dalam melaksanakan program pembelajaran
7
Mengembangkan
panduan
khusus
tentang
perencanaan,pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan
mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran

8

9

Mengembangkan panduan khusus tentang perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan
pengembangan kualitas dan kuantitas dosen
Membangun pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) yang dapat
diakses oleh civitas akademika dan lembaga lain yang
berkepentingan sebagai rekaman pembangunan budaya mutu di
lingkunagn Unigal

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Apakah sudah ditetapkan kriteria minimal dalam perencanaan, penggunaan dan
pertanggungjawaban biaya investasi maupun biaya operasional untuk kegiatan
capaian pembelajaran lulusan ?
a. Sudah
b. Belum
2. Apakah sudah dikembangkan sistem pencatatan biaya dengan ketentuan perundangundangan di setiap unit kerja pelaksana kegiatan pembelajaran mulai dari tingkat
program studi sesuai
a. Sudah
b. Belum
3. Apakah sudah dikembangkan sistem pertanggungjawaban biaya denganketentuan
perundang-undangan di setiap unit kerja pelaksana kegiatan pembelajaran mulai dari
tingkat program studi sesuai
a. Sudah
b. Belum
4. Apakah sudah dilakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan
rencana kerja tahunan
a. Sudah
b. Belum
5. Apakah sudah dilakukan evaluasi tingkat ketercapaian kriteria minimal stuan biaya
pendidikan pada setap akhir tahun anggaran
a. Sudah
b. Belum
6. Komponen biaya apa yang dapat digunakan selain SPP (sumbangan pembiayaan
pendidikan) dalam pembiayaan kegiatan pembelajaran ?
No
1
2
3
4
5

Komponen yang diperhitungkan
YA Tidak
Dana Hibah
Dana layanan jasa profesi dan atau keahlian
Dana lestari dari alumni
Dana kerjasama dengan kelembagaan pemerintah
Dana kerjasama dengan kelembagaan swasta

7. Apakah terdapat aturan kebijakan dalam menggalang sumber dana secara akuntabel
dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
a. Ada
b. Tidak
8. Apakah terdapat aturan mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana
secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
a. Ada
b. tidak

INSTRUMEN
CAPAIAN STANDAR PENELITIAN

SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GALUH
spmunigal@gmail.com

UNIVERSITAS GALUH

KODE

Jl. RE Martadinata no. 150 Ciamis
Phone/Fax: (0265) 776787
DOKUMEN STANDAR STANDAR MUTU SPMI UNIVERSITAS GALUH

TANGGAL DIKELUARKAN

INSTRUMEN CAPAIAN STANDAR PENELITIAN

JUDUL
AREA

STANDAR PENDIDIKAN

BAGIAN

PROGRAM STUDI

REVISI 01

I. STANDAR HASIL PENELITIAN
1. Apakah standar hasil penelitian sudah ditetapkan sebagai salah satu kriteria dalam
mengukur mutu suatu penelitian yang dilakukan civitas akademika ?
a. Ya
b. Tidak
2. Dipandang dari hasil penelitian dosen dan Mahasiswa, maka penelitian tersebut dapat
dikatagorilkan pada penelitian-penelitian dalam bentuk yang mana saja :
NO

KATEGORI PENELITIAN

1

Pengembangan ilmu Pengetahuan

2

Pengembangan Teknologi

3

Pengembangan Seni

4

Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

5

Peningkatan daya Saing Bangsa

6

Capaian salah satu kompetensi lulusan stua program

YA

TIDAK

(untuk skripsi S1, Thesis S2 maupun Disertasi S3)

3. Apakah terdapat aturan yang mewajibkan penerbitan publikasi ilmiah bagi dosen yang
mendapatkan dana hibah penelitian
a.

Ya

b. Tidak

Jika ada, tuliskan bentuk publikasi untuk hibah penelitian yang dikompetisikan

No

Hibah Kompetensi

1

Penelitian Unggulan Perguruan tinggi (PUPT)

2

Penelitian Tim Pascasarjana(PPS)

3

Penelitian Fundamental (PF)

4

Penelitian Hibah Bersaing (PHB)

5

Penelitian

Kerjasama

Jenis Jurnal publikasi *)

Antar

Perguruan

Tinggi

(PAKERTI)
6

Penelitian Disertasi Doktor(PDD)

7

Penelitian Dosen Pemula (PDP)

8

Penelitian Unggulan Strategi Nasional(PUSNAS)

9

Penelitian Andalan Perguruan Tinggi dan Industri
(RAPID)

10

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi
Internasional (KLN)

11

Penelitian Kompetensi (HIKOM)

12

Penelitian Strategi Nasional (STRANAS)

13

Penelitian DIPA Universitas Galuh

14

Penelitian DIPA Fakultas

15

Penelitian DIPA Jurusan
*) Seperti Jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan lainya atau hanya

sekedar laporan penelitian
4. Apakah tersedia bukti publikasi Dosen yang telah mendapat hibah penelitian tahun
2016?
a. Ada
b. Tidak

5. Jika ada bukti publikasi dosen Unigal tiga tahun terakhir, tuliskan jumlah publikasi dan
dosen yang dilibatkan?

No
1

Tempat Publikasi

Jumlah Makalah

Jurnal internasional online 2014 2015

2016

Jumlah Dosen terlibat
2014 2015

2016

terindeks
2

Jurnal

internasional

cetak

daftar DIKTI
3

Jurnal

Ilmiah

terakreditasi

DIKTI
4

Jurnal

Ilmiah

Nasional

terakreditasi LIPI
5

Jurnal Ilmiah Lokal ber-ISSN

6

Seminar Internasional

7

Seminar nasional

8

Seminar Hasil Penelitian

6. Apakah ada aturan dosen menerbitkan buku referensi berdasarkan hasil penelitian
yang berkelanjutan?
a. Ada
b. Tidak
7. Apakah ada penelitian dosen yang sudah mendapat sertifikat HaKI antara tahun 20142016?
a. Ada
b. Tidak
jika ada,jumlahnya adalah.............
8. Apakah ada Penelitian dosen yang diproses sertifikat HaKI pada tahun 2016 ?
a. Ada
b. Tidak

9. Adanya aturan kaidah dan metode ilmiah yang baku untuk setiap penelitian yang
dikompetisikan di lingkungan Unigal ?
a. Ada

b. Tidak
10. Apakah tersedia pedoman penulisan tugas akhir untuk semua jenjang pendidikan
mahasiswa (D3,S1,dan S2) yang memuat spesifikasi, metodologi, aturan serta sistem
penilaian?
a. Ada
b. Tidak
11. Apakah Ada aturan internal tentang pelaksanaan publikasi ilmiah hasil penelitian
tugas akhir untuk semua jenjang pendidikan (D3,S1 maupun S2)?
a. Ada
b. Tidak

II. STANDAR ISI PENELITIAN
1. Apakah sudah ditetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
suatu penelitian dosen untuk setiap hibah kompetensi?
a. Sudah
b. Belum
2. Apakah sudah ditetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
suatu penelitian mahasiswa untuk kepentingan tugas akhir (Skripsi S1, Thesis S2,
maupun Disertasi S3)?
a. Sudah
b. Belum
3. Apakah Sudah ditetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian untuk kategori
penelitian dasar maupun penelitian terapan ?
a. Sudah
b. Belum

4. Apakah materi pada penelitian dasar sudah berorientasi pada hasil penelitian yang
dapat menjelaskan tentang suatu gejala, fenomena, kaidah, model maupun postulat
baru yang bermanfaat untuk pengmbangan ilmu pengetahuan?
a. Sudah
b. Belum

5. Apakah materi untuk penelitian terapan yang dikembangkan sudah berorientasi pada
hasil penelitian inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dapat ditetapkan di masyarakat maupun di DUDI?
a. Sudah
b. Belum
6. Apakah terdapat kelompok penelitian unggulan untuk berbagai bidang penelitian
yang dikompetisikan?
a. Sudah
b. Belum
7. jika ada nomor 6, kelompok penelitian unggulan, bidang apa saja yang ditekuni oleh
kelompok-kelompok peneliti tersebut? (beri tanda

)

No Bidang Penelitian
1

Penelitian Unggulan Perguruan tinggi (PUPT)

2

Penelitian Tim Pascasarjana(PPS)

3

Penelitian Fundamental (PF)

4

Penelitian Hibah Bersaing (PHB)

5

Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PAKERTI)

6

Penelitian Disertasi Doktor(PDD)

7

Penelitian Dosen Pemula (PDP)

8

Penelitian Unggulan Strategi Nasional(PUSNAS)

9

Penelitian Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID)

10

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (KLN)

11

Penelitian Kompetensi (HIKOM)

12

Penelitian Strategi Nasional (STRANAS)

13

Penelitian bidang ilmu (mono disipliner)

14

Penelitian kelompok bidang ilmu

15

Penelitian bidang ilmu atau interdisipliner

16
17
Dapat ditambahkan jika terdapat kelompok penelitian lainnya!

Ada

Tidak

8. Apakah

materi

pada

penelitian

dasar

sudah

memuat

prinsip-prinsip

kemanfaatan,kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa datang?
a. Sudah
b. Belum

III. STANDAR PROSES PENELITIAN
1. Apakah sudah dikembangkan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses
penelitian yang berkaitan dengan proses perencanaan penelitian, proses pelaksanaan
penelitian, proses pelaporan penelitian serta proses publikasi hasil penelitian?
a. Sudah
b. Belum
2. Apakah ada sasaran strategis unit kerja (Lembaga atau fakultas) dalam kegiatan
penelitian?
a. Ada
b. Tidak
3. Apakah ada program kerja untuk setiap sasaran strategis yang ditetapkan untuk
kegiatan penelitian?
a. Ada
b. Tidak
4. Apakah program kerja bidang penelitian sudah dibuatkan matriks dan jadwal
kegiatannya serta penanggungjawab kegiatannya?
a. Sudah
b. Belum

5. Jika nomor 4 sudah, apakah dilakukan monitoring keterlaksanaan program sesuai
dengan kegiatan dan jadwal yang ditetapkan?
a. Ada
b. Tidak
6. Apakah ada proses pembinaan penulisan proposal penelitian untuk dosen-dosen
berdasarkan bidang penelitian yang diminatinya?
a. Ya
b. Tidak

7. Apakah ada kontrak penelitian antara penanggungjawab dana (Ketua Lembaga
Penelitian atau Dekan atau Direktur Pascasarjana) dengan ketua Tim Peneliti?
a. Ya
b. Tidak
8. Apakah terdapat rincinya jadwal penelitian dalam kontrak penelitian yang disepakati
?
a. Ya
b. Tidak
9. Apakah ada mekanisme monitoring pelaksanaan penelitian bagi penerima dana hibah
penelitian ?
a. Ya
b. Tidak
10. Apakah dalam proses penelitian dosen maupun mahasiswa sudah ditetapkan standar
mutu dalam (beri tanda )
No Standar Mutu

Sudah

1

Kesehatan kerja bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan

2

Keamanan kerja bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan

3

Kenyamanan

kerja

bagi

peneliti,

masyarakat

dan

kerja

bagi

peneliti,

masyarakat

dan

Belum

lingkungan
4

Keselamatan
lingkungan

11. Khusus bidang penelitian tugas akhir mahasiswa, apakah prosesnya sudah
mengarahkan pemenuhan capaian kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk setiap
program studi?
a. Sudah
b. belum
12. Apakah kegiatan penelitian mahasiswa sudah dinilai dengan satuan kredit semester
yang relevan dengan hasil penelitian yang diharapkan ?
a. Sudah
b. belum

13. Apakah ada pembinaan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi ke jurnal
internasional?
a. Ada
b. Tidak
14. Apakah ada pembinaan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi ke jurnal nasional
terakreditasi?
a. Ada
b. Tidak

IV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
1. Apakah ada aturan yang mengatur tata cara penilaian perencanaan, proses dan hasil
penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa?
a. Ada
b. Tidak
2. Apakah penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian dosen dan/atau
mahasiswa sudah dilakukan secara terintegrasi?
a. Sudah
b. belum

3. Jika pada nomor 2 sudah, prinsi yang digunakan dalam penilaian adalah:
(beri tanda
No
1

)
Prinsip Penilaian

Edukatif, penilaian untuk memotivasi peneliti untuk terus
meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitiannya

2

Objektif, penilaian dilakukan tanpa unsur subjektivitas

3

Akuntabel, penilaian dilakukan dengan suatu kriteria dan
prosedur yang dipahami peneliti

Ya

Tidak

4

Transparan, proses dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh
yang berkepentingan

5

Memperhatikan standar perencanaan penelitian

6

Memperhatikan standar proses pelaksanaan penelitian

7

Memperhatikan standar isi dari penelitian

8

Memperhatikan standar hasil penelitian

4. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian penelitian yang telah dilakukan :
No

Pelaksanaan Penilaian

1

Sudah menetapkan metode penilaian yang tepat

2

Sudah memiliki instrumen penilaian yang relevan

3

Pelaksanaan penilaian sudah akuntabel

4

Mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses penelitian

5

Mewakili ukuran pencapaian hasil penelitian yang bermutu

6

Khusus untuk tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan

YA Tidak

peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Apakah ada mekanisme SOP pelaksanaan penilaian kelayakan proposal penelitian
sesuai bidang yang dikompetisikan?
A. Ada
b. Tidak

6. Apakah ada instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian dosen untuk setiap
hibah kompetisi yang didanai?
A. Ada
b. Tidak
7. Apakah penilaian kelayakan proposal penelitian kolompok dosen dilakukan oleh
reviewer independen sesuai bidang ilmu
a. Ada
b. Tidak

Jika Tidak, Tuliskan alasannya.........................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
8. Apakah calon reviewer minimal sudah berpengalaman 3 kali dalam mendapatkan
hibah kompetisi sesuai dengan bidang kompetisi proposal yang dinilainya?
a. Ya
b. Tidak
9. Apakah calon reviewer mempunyai publikasi di jurnal internasional terindeks atau
jurnal nasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir ?
a. Ya
b. Tidak

V. STANDAR PENELITI
1. Apakah ada kriteria minimal tentang kemampuan peneliti dalam melaksanakan
penelitiannya?
2. Jika pada nomor 1 ada, kompetensi peneliti yang dipersyaratkan dalam kegiatan
penelitian adalah :
No

Kompetensi Peneliti

1

Penguasaan Metodologi peneliti sesuai bidang ilmu

YA

Tidak

kajiannya
2

Penguasaan Metodologi terkait dengan objek yang diteliti

3

Penguasaan Metodologi terkait dengan kerumitan kajian

4

Penguasaan Metodologi terkait dengan tingkat kedalaman
kajian

3.

Apakah ada persyaratan publikasi ke jurnal internasional atau jurnal ilmiah nasional
terakreditasi sebagai ketua tim peneliti dalam proposal penelitian
a. Ya
b. Tidak

4.

Apakah ada kewajiban seorang guru besar untuk mengajukan proposal penelitian
setiap tahunnya?

a. Ya
b. Tidak
5.

Apakah ada kewajiban guru besar berperan sebagai ketua tim peneliti untuk setiap
proposal yang diajukannya?
a. Ya
b. Tidak

6.

Apakah ada kewajiban setiap dosen aktif untuk mengajukan minimal satu proposal
penelitian minimal sebagai anggota peneliti?
a. Ya
b. Tidak

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
1.

Apakah terdapat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang dapat
digunakan untuk menunjang kegiatan penelitaian dalam rangka memenuhi hasil
penelitian yang ditetapkan?
a. YA
b. Tidak

2.

Minimal 75% sarana dan prasarana penelitian dosen tersedia di laboratorium,
bengkel dan sanggar di lingkungan Unigal
a. Ya
b. Tidak

3.

Apakah ada kewajiban kepada peneliti untuk menyerahkan peralatan yang dibeli
dengan dana penelitian menjadi milik inventaris jurusan atau laboratorium atau
bengkel atau sanggar kelompok penelitiannya?
a. Ya
b. Tidak

4.

Apakah terdapat aturan kepemilikan peralatan penelitian yang dibeli dari suatu
pendanaan penelitian hibah kompetisi?
a. Ya
b. Tidak

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
1.

Apakah ada Rencana Induk pengembangan (RIP) kegiatan penelitian di setiap unit
yang melaksanakan penelitian?
a. Ada
b. Tidak

2.

Apakah RIP Penelitian Unigal melingkupi semua bidang penelitian yang
dikembangkan di lingkungan Unigal?
a. Ya
b. Tidak

3.

Apakah RIP Penelitian Unigal disusun bersama antara Lembaga Penelitian, Pembantu
Rektor 1, Para Pembantu Dekan I, para ketua jurusan, wakil kelompok penelitian
yang dikembangkan di lingkungan Unigal ?
a. Ya
b. Tidak
jika tidak, maka yang terlibat dalam penyusunan RIP Penelitian Unigal adalah
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

4.

Apakah ada mekanisme kegiatan penjaminan mutu penelitian antara lembaga
penelitian, dan lembaga penjaminan mutu dengan gugus penjaminan mutu di
fakultas
a. Ada
b. Tidak

5.

Apakah tersedianya SOP pengajuan proposal untuk setiap hibah kompetisi ?
a. Ada
b. Tidak

6.

Jika ada pada poin 5, apakah kegiatan pengajuan proposal setiap hibah kompetisi
sesuai dengan SOP yang ada?
a. Sesuai
b. Tidak

7.

Jika ada pada poin 5, apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian
kegiatan pengajuan proposal dengan SOP yang ada?

a. Sudah
b. belum
8.

Apakah ada SOP penilaian proposal untuk setiap hibah kompetisi?
a. Ada
b. Tidak

9.

Jika ada pada poin 8, apakah kegiatan penilaian proposal setiap hibah kompetisi
sesuai dengan SOP yang ada?
a. sesuai
b. Tidak

10. Jika ada pada poin 8, apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian
kegiatan penilaian proposal dengan SOP yang ada?
a. Sudah
b. Belum
11. Apakah ada SOP pelaporan pelaksanaan penelitian untuk setiap hibah kompetisi?
a. Ada
b. Tidak
12. Jika ada pada poin 11, apakah kegiatan pelaporan pelaksanaan penelitian untuk
setiap hibah kompetisi sesuai dengan SOP yang ada?
a. Sudah
b. belum

13. Jika ada pada poin 11, apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian
kegiatan pelaporan pelaksanaan penelitian dengan SOP yang ada?
a. Sudah
b. belum

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
1.

Apakah sudah terpenuhinya minimal 10% dana BLU yang dikelola jurusan
dialokasikan untuk kegiatan kompetisi penelitian tingkat jurusan
a. Ya

b. Tidak
Jika tidak terpenuhi, tuliskan alasannya...................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................
2.

Apakah sudah terpenuhinya minimal 10% dana BLU yang dikelola Fakultas
dialokasikan untuk kegiatan kompetisi penelitian tingkat fakultas dan jurusan
a. Ya
b. Tidak
Jika Tidak terpenuhi, tuliskan alasannya...................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................

3.

Apakah sudah terpenuhinya minimal 10% dana BLU Universitas dialokasikan untuk
kegiatan kompetisi Penelitian mulai dari tingkat jurusan sampai universitas
a. Ya
b. Tidak
Jika Tidak terpenuhi, tuliskan alasannya...................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................

4.

Apakah ada penelitian dosen yang lolos hibah kompetisi dari DIKTI?
a. Ada
b. Tidak
Jika ada yang lolos Kompetisi DIKTI, tuliskan jumlah penelitian yang didanai DIKTI
tahun 2014 sampai 2016!

No
1

Hibah Kompetisi
Penelitian Unggulan Perguruan tinggi (PUPT)

Jumlah Penelitian
2014 2015 2016

2

Penelitian Tim Pascasarjana(PPS)

3

Penelitian Fundamental (PF)

4

Penelitian Hibah Bersaing (PHB)

5

Penelitian

Kerjasama

Antar

Perguruan

Tinggi

(PAKERTI)
6

Penelitian Disertasi Doktor(PDD)

7

Penelitian Dosen Pemula (PDP)

8

Penelitian Unggulan Strategi Nasional(PUSNAS)

9

Penelitian Andalan Perguruan Tinggi dan Industri
(RAPID)

10

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi
Internasional (KLN)

5.

11

Penelitian Kompetensi (HIKOM)

12

Penelitian Strategi Nasional (STRANAS)

Tuliskan besar dana penelitian yang dikelola tahun 2014 sampai 2016 berdasarkan
jenis penelitian yang dilakukan
Jumlah Penelitian

No

Hibah Kompetisi

1

Penelitian Unggulan Perguruan tinggi (PUPT)

2

Penelitian Tim Pascasarjana(PPS)

3

Penelitian Fundamental (PF)

4

Penelitian Hibah Bersaing (PHB)

5

Penelitian

Kerjasama

2014 2015 2016

Antar

Perguruan

Tinggi

(PAKERTI)
6

Penelitian Disertasi Doktor(PDD)

7

Penelitian Dosen Pemula (PDP)

8

Penelitian Unggulan Strategi Nasional(PUSNAS)

9

Penelitian Andalan Perguruan Tinggi dan Industri
(RAPID)

10

Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi
Internasional (KLN)

6.

11

Penelitian Kompetensi (HIKOM)

12

Penelitian Strategi Nasional (STRANAS)

13

Penelitian DIPA Unigal

14

Penelitian DIPA Fakultas/Pascasarjana

15

Penelitian DIPA Jurusan

Apakah ada aturan khusus untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian di
lingkungan Unigal ?

7.

a.

Ada

b.

Tidak

Apakah pendanaan penelitian di Unigal sudah melingkupi pembiayaan:
No. Pemenuhan
1

Perencanaan Penelitian

2

Pelaksanaan Penelitian

3

Pengendalian penelitian

4

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

5

Pelaporan hasil penelitian

6

Diseminasi atau publikasi hasil penelitian

Ya

Tidak
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STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Tersedianya aturan wajib publiaksi bagi dosen yang mendapatkan dana hibah
pengabdian kepada masyarakat
a. Ya
b. Tidak
Jika YA pada poin 1, tuliskan bentuk publikasi untuk hibah pengabdian kepada
masyarakat yang dikompetisikan
Jenis jurnal Publikasi
No Hibah Kompetensi
*)
1
IPTEKS bagi masyarakat (IbM)
2
IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK)
3
IPTEKS bagi Produk Ekspor (IbPE)
4
IPTEKS bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK)
5
IPTEKS bagi Wilayah(IbW)
6
IPTEKS bagi antara PT-CSR atau PT-PEMDACSR(IbWPT)
7
Kompetisi internal Unigal
8
Kompetisi Internal Fakultas
9
Kompetisi Internal Jurusan
*) seperti jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan lainnya atau
hanya sekedar laporan pengabdian kepada masyarakat
2. Apakah tersedianya bukti publikasi dosen yang telah mendapat hibah
pengabdian kepada masyarakat tahun 2016 ?
a. Ya
b. Tidak
3. Apakah terdapat aturan tentang kriteria minimal hasil pengabdian kepada
masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan IPTEKS
guna memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia
a. Ya
b. Tidak

4. Tulisakn jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok dosen
dalam berbagai bentuk kegiatan
No Bentuk Kegiatan
2014 2015 2016
1
Pemanfaatan teknologi tepat guna
2
Pengembangan IPTEKS
3
Penyelesaian masalah masyarakat dengan
memanfaatkan keahlian civitas akademika yang
relevan
4
Pengadaan bahan ajar atau modul pelatihan
untuk pengayaan sumber belajar
II.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Apakah ada kriteria minimal yang ditetapkan berdasarkan kedalaman dan
keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Unigal
a. Ada
b. Tidak
2. Terbentuknya kelompok pengabdian kepada masyarakat unggulan untuk
berbagai bidang pengabdian kepada masyarakat yang dikompetisikan
a. Ada
b. Tidak
3. Jika ada kelompok pengabdian kepada masyarakat unggulan, bidang apa saja
yang ditekuni oleh kelompok-kelompok tersebut ? (beri tanda )
No Bidang pengabdian kepada masyarakat
Ada Tidak
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IPTEKS bagi masyarakat (IbM)
IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK)
IPTEKS bagi Produk Ekspor (IbPE)
IPTEKS bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK)
IPTEKS bagi Wilayah(IbW)
IPTEKS bagi antara PT-CSR atau PT-PEMDA-CSR(IbWPT)
Pengabdian antar kelompok bidang ilmu (Unigal)
Pengabdian kelompok bidang ilmu (fakultas)
Pengabdian bidang ilmu (Jurusan/Program studi)

4. Berdasarkan kedalaman dan keluasan materi, tulisakn jumlah kegiatan
pengabdian masyarakat tiga tahun terakhir berdasarkan
No Materi Pengabdian
2014 2015 2016
1
Hasil penelitian kelompok dosen Unigal yang
dapat diterapkan dan dibutuhkan masyarakat
2
Pengembangan Ilmu Pengetahuan praktis untuk
memberdayakan masyarakat
3
Pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai
dengan kebutuhan dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat
4
Model rekayasa sosial dan pemecahan masalah
yang dapat diterapkan masyarakat, DUDI atau
Pemerintah
5
HaKI yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dan/atau DUDI
III.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Apakah terdapat kriteria minimal tentang proses kegiatan pengabdian kepada
masyarakat terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan?
a. Ada
b. Tidak
2. Apakah ada sasaran strategis unit kerja (Lembaga atau Fakultas) dalam
kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
a. Ada
b. Tidak
3. Apakah ada program kerja untuk setiap sasaran strategis yang ditetapkan
untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
a. Ada
b. Tidak
4. Apakah program kerja bidang pengabdian kepada masyarakat sudah
dibuatkan matriks dan jadwal kegiatannya serta penanggungjawab
kegiatannya?
a. Sudah
b. Belum
5. Apakah ada proses pembinaan penulisan proposal pengabdian kepada
masyarakat untuk setiap dosen berdasarkan bidang pengabdian kepada
masyarakat yang diminatinya?
a. Ya
b. Tidak

6. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan (beri
tanda )
No Kegiatan
Ya Tidak
1
Pelayanan kepada masyarakat
2
Penerapan IPTEKS sesuai bidang keahlian
3
Peningkatan kapasitas masyarakat
4
Pemberdayaan masyarakat
7. Apakah kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen termasuk yang
melibatkan mahasiswa sudah diselenggarakan secara terarah, terukur dan
terprogram?
a. Sudah
b. Belum
8. Apakah ada kontrak pengabdian kepada masyarakat antara penanggungjawab
dana (Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau dekan atau
Direktur Pascasarjana) dengan ketua tim pelaksana pengabdian kepada
masyarakat?
a. Ada
b. Tidak
9. Apakah terdapat rincinya jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
dalam kontrak yang disepakati?
a. Ya
b. Tidak
10. Adanya mekanisme monitoring pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat
bagi penerima dana hibah kompetisi ?
a. Ada
b. Tidak
11. Adanya pembinaan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi ke jurnal ?
a. Ada
b. Tidak
IV.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Apakah terdapat kriteria minimal tentang penilaian pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat khususnya terhadap proses dan hasil pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan kelompok-kelompok dosen ?
a. Ada
b. Tidak
2. Adanya mekanisme SOP pelaksanaan penilaian kelayakan proposal
pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang yang dikompetisikan?
a. Ada
b. Tidak

3. Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada
masyarakat untuk setiap hibah kompetisi yang didanai?
a. Ada
b. Tidak
4. Penilaian kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat kelompok dosen
dilakukan oleh reviewer independen sesuai bidang ilmu
a. Ada
b. Tidak
Jika tidak, tuliskan alasanya.................................................................................
.............................................................................................................................
...........
5. Calon reviewer berpengalaman minimal 3 kali mendapatkan hibah kompetisi
sesuai dengan bidang kompetisi proposal yang dinilainya
a. Ya
b. Tidak
6. Apakah penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan
secara terintegrasi?
a. Ya
b. Tidak
7. Jika YA pada poin 6, prinsip apa yang digunakan dalam penelitian :
No Prinsip Penilaian
Ya Tidak
1
Edukatif
2
Objektif
3
Akuntabel
4
Transparan
5
Memperhatikan standar hasil yang akan dicapai
6
Memperhatikan standar isi program pengabdian
7
Memperhatikan standar proses pengabdian
8. Apakah dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat atas rangkaian
kegiatan pengabdian yang dilakukan kelompok dosen dan/atau mahasiswa?
a. Ya
b. Tidak
9. Apakah dilakukan penilaian terhadap perubahan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan pada masyarakat sasaran program kegiatan pengabdian
a. Ada
b. Tidak
10. Apakah dilakukan penilaian terhadap kebermanfaatan IPTEKS yang diterapkan
secara berkelanjutan kepada masyarakat
a. Ada
b. Tidak

11. Apakah dilakukan monitoring tingkat keteratasi masalah sosial dari masyarakat
sasaran program pengabdian
a. Ada
b. Tidak
12. Apakah dilakukan monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat
diterapkan dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
a. Ada
b. Tidak
13. Apakah semua penilaian yang dilakukan menggunakan instrumen yang
relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan
hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
a. Ya
b. Tidak
V.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Apakah ada kriteria minimal yang ditetapkan tentang kemampuan pelaksana
dan penanggungjawab suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
a. Ada
b. Tidak
2. Apakah ada persyaratan khusus untuk penilaian kelayakan ketua tim peneliti
dalam proposal pengabdian kepada masyarakat
a. Ya
b. Tidak
3. Apakah ada kewajiban guru besar untuk mengajukan proposal pengabdian
kepada masyarakat setiap tahunnya?
a. Ya
b. Tidak
4. Apakah ada kewajiban guru besar sebagai ketua tim dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat untuk setiap proposal yang diajukannya?
a. Ya
b. Tidak
5. Adanya kewajiban setiap dosen aktif untuk mengajukan minimal satu proposal
pengabdian kepada masyarakat minimal sebagai anggota
a. Ya
b. Tidak
6. Apakah ada kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan
pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penguasaan metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan?
a. Ada
b. Tidak

VI.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Apakah terdapat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang dapat
digunakan dalam menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka memenuhu hasil program kegiatan yang ditetapkan?
a. Ya
b. Tidak
2. Minimal 75% sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dosen merupakan fasilitas dan inventaris
Unigal
a. Ya
b. Tidak
3. Apakah ada aturan yang menetapkan setiap sarana dan prasarana yang dibeli
untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi milik inventaris
jurusan atau laboratorium (unigal) ?
a. Ya
b. Tidak
4. Apakah ada standar mutu, standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
keamanan kerja untuk setiap sarana dan prasarana yang digunakan dalam
kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
a. Ya
b. Tidak

VII.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Apakah ada Rencana Induk Pengembangan (RIP) kegiatan pengabdian kepada
masyarakatdi seiap unit yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat?
a. Ada
b. Tidak
2. Apakah RIP pengabdian kepada masyarakat Unigal melingkupi semua bidang
penelitian yang dikembangkan di lingkungan Unigal ?
a. Ya
b. Tidak
3. Apakah RIP pengabdian kepada masyarakat Unigal disusun bersama antara
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembantu Rektor I,para pembantu
Dekan I,para ketua Jurusan,wakil kelompok dosen yang mengembangkat
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unigal ?
a. Ya
b. Tidak
Jika tidak, maka yang terlibat dalam penyususnan RIP penelitian Unigal adalah
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

4. Apakah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (LPM dan Fakultas
atau program pascasarjana) sudah menegmbangkan rencana program
pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan RENSTRA pengabdian kepada
masyarakat Unigal
a. Sudah
b. Belum
5. Apakah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (LPM dan Fakultas
atau Program Pasacasarjana) sudah mengembangkan peraturan, panduan dan
sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
a. Sudah
b. Belum
6. Apakah tersedianya SOP untuk pengajuan proposal untuk setiap hibah
kompetisi yang ada
a. Ada
b. Tidak
7. Jika ada, apakah kegiatan pengajuan proposal setiap hibah kompetisi sesuai
dengan SOP yang ada ?
a. Sesuai
b. Tidak
8. Jika ada, apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian kegiatan
pengajuan proposal dengan SOP yang ada?
a. Sudah
b. Belum
9. Tersedianya SOP untuk penilaian proposal untuk setiap hibah kompetisi yang
ada
a. Ada
b. Tidak
10. Jika ada, apakah kegiatan penilaian proposal setiap hibah kompetisi sesuai
dengan SOP yang ada
a. Sesuai
b. Tidak
11. Jika ada, apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian kegiatan
penilaian proposal dengan SOP yang ada?
a. Sudah
b. Belum
12. Tersedianya SOP pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
untuk setiap hibah kompetisi yang ada
a. Ada
b. Tidak
13. Jika ada, apakah kegiatan pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat untuk setiap hibah kompetisi sesuai dengan SOP yang ada
a. Sesuai
b. Tidak

14. Jika ada, apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian kegiatan
pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan SOP yang ada?
a. Sudah
b. Belum
15. Apakah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (LPM dan Fakultas
atau Program Pasacasarjana) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada
masyarakat yang dailakukan setiap tahunnya?
a. Sudah
b. Belum
16. Apakah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (LPM dan Fakultas
atau Program Pasacasarjana) memberikan penghargaan kepada pelaksana
pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
a. Ya
b. Tidak
17. Apakah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (LPM dan Fakultas
atau Program Pasacasarjana) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
a. Ya
b. Tidak
18. Apakah pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (LPM dan Fakultas
atau Program Pasacasarjana) menyusun laporan tengah tahun dan akhir tahun
untuk semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan civitas
akademika Unigal?
a. Ya
b. Tidak
VIII.

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Terpenuhinya minimal 5% dana BLU yang dikelola jurusan dialokasikanuntuk
kegiatan kompetisi pengabdian kepada masyarakat tingkat jurusan
a. Ya
b. Tidak
Jika tidak terpenuhi, tuliskan alasannya ..............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................
2. Tepenuhinya minimal 5% dana BLU yang dikelola Fakultas dialokasikan untuk
kegiatan kompetisi pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas dan
jurusan
a. Ya
b. Tidak

Jika tidak terpenuhi, tuliskan alasannya..............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Tepenuhinya minimal 5% dana BLU yang dikelola Universitas dialokasikan
untuk kegiatan kompetisi pengabdian kepada masyarakat mulai dari tingkat
jurusan sampai universitas
c. Ya
d. Tidak
Jika tidak terpenuhi, tuliskan alasannya..............................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Apakah terdapat proposal pengabdian kepada masyarakat dosen yang
mendapat hibah kompetisi dari DIKTI ?
a. Ada
b. Tidak
Jika ada yang lolos kompetisi DIKTI, tuliskan jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang didanai DIKTI tahun 2014 sampai 2016!
No Hibah kompetisi
1
2
3
4
5
6

Jumlah Kegiatan
2014 2015 2016

IPTEKS bagi masyarakat (IbM)
IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK)
IPTEKS bagi Produk Ekspor (IbPE)
IPTEKS bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK)
IPTEKS bagi Wilayah(IbW)
IPTEKS bagi antara PT-CSR atau PT-PEMDACSR(IbWPT)

5. Tuliskan besar dana pengabdian kepada masyarakat yang dikelola tahun 204
sampai 2016 berdasarkan jenis pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
No Hibah kompetisi
1
2
3
4
5
6
7

IPTEKS bagi masyarakat (IbM)
IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK)
IPTEKS bagi Produk Ekspor (IbPE)
IPTEKS bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK)
IPTEKS bagi Wilayah(IbW)
IPTEKS bagi antara PT-CSR atau PT-PEMDACSR(IbWPT)
Pengabdian kepada Masyarakat DIPA Unigal

Jumlah Kegiatan
2014 2015 2016

8
9

Pengabdian kepada Masyarakat DIPA Fakultas /
Pascasarjana
Pengabdian kepada Masyarakat DIPA Jurusan

6. Apakah ada aturan khusus untuk pendanaan dan pembiayaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika Unigal?
a. Ada
b. Tidak
7. Apakah pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Unigal sudah
melingkupi pembiayaan:
No Pemenuhan
Ya Tidak
1. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
5. Pelaporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Diseminasi atau publikasi hasil kegiatan pengabdian
kepada masyarakat

