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  DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA, 
MENIMBANG a bahwa  dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu untuk 

memenuhi tantangan perkembangan yang semakin cepat dan 
dinamis  sesuai dengan kondisi dan perkembangan fakultas 
secara akurat, maka perlu ditetapkan Pernyataan Mutu 
Fakultas Pertanian Universitas Madura 

b bahwa untuk mencapai maksud tersebut,  maka dipandang 
perlu  untuk memberlakukan Pernyataan Mutu Fakultas 
Pertanian Universitas Madura sebagai pedoman dalam 
melaksanakan proses penjaminan mutu di Fakultas Pertanian 
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d 

Undang Undang No. 12 Tahun 2012  tentang Pendidikan 
Tinggi 
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Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
  
Ketiga   Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila 

terjadi perubahan  akan  diadakan ketentuan tersendiri. 
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PERNYATAAN MUTU 

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA 

 

STANDAR I 

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 

 

1. Fakultas wajib merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi 

dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah 

ditetapkan universitas;  

2. Fakultas wajib merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi 

dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan 

stakeholder eksternal;  

3. Visi, misi, tujuan, dan strategi harus jelas, realistik, dan adanya keterkaitan;  

4. Capaian strategi  harus dituangkan dengan jelas dan terukur dalam rencana 

strategi (renstra) dan rencana operasional (renop) fakultas;  

5. Fakultas wajib mensosialisasikan tentang pemahaman visi, misi, tujuan, dan 

strategi kepada ketua program studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidik-

an, alumni, asosiasi, dan stakeholder; 

6. Program studi wajib merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan 

strategi dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang 

telah ditetapkan fakultas;  

7. Program studi dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi harus 

melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, asosiasi, dan 

stakeholder;  

8. Visi, misi, tujuan, dan strategi Program studi harus dirumuskan dengan jelas, 

realistik, dan adanya keterkaitan;  

9. Capaian strategi  harus dituangkan dengan jelas dan terukur dalam rencana 

strategi (renstra) dan rencana operasional (renop) program studi;  

10. Program studi wajib mensosialisasikan tentang pemahaman visi, misi, tujuan, 

dan strategi kepada ketua program studi, dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan, alumni, asosiasi, dan stakeholder. 

 

STANDAR II 

Sistem Penjaminan Mutu 

 

1. Pengelolaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Pertanian harus berpedom-

an pada PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan 

Peningkatan) yang dilakukan secara berkelanjutan;  

2. Senat Fakultas wajib merumuskan dan menetapkan kebijakan akademik;  

3. Senat Fakultas wajib memberikan pertimbangan terhadap proposal pembuka-

an program studi;  

4. Dekan menetapkan standar mutu akademik, meliputi standar mutu 
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pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masya-

rakat, dan standar mutu pengelolaan/manajemen dengan mengacu pada 

kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Universitas;   

5. Dekan mendelegasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Unit 

Jaminan Mutu Fakultas (UJM-F);  

6. Dekan mengesahkan pedoman/manual mutu akademik yang disusun oleh 

UJM-F;  

7. Dekan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan mutu akademik 

harus berdasarkan hasil audit, monitoring, dan evaluasi dari BPM, serta 

pertimbangan Senat Fakultas;  

8. UJM-F wajib membuat laporan hasil pengendalian mutu akademik secara 

periodik (setiap semester/setiap tahun). 

 

STANDAR III 

Tata Pamong 

 

1. Fakultas wajib memiliki kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan 

fakultas;  

2. Fakultas wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, 

wewenang, dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi 

serta terlaksananya otonomi dengan sangat baik;  

3. Fakultas, dan Program Studi di lingkungan Universitas  Madura wajib memiliki 

karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut:  

a)   kepemimpinan operasional,  

b)   kepemimpinan organisasi, dan  

c)   kepemimpinan publik;  

4. Fakultas harus memiliki Unit Penjamin Mutu yang sudah berjalan di seluruh 

unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pe-

ngendalian, dan peningkatan di seluruh unit kerja, yang dibuktikan dengan 

adanya laporan audit dan tindakan perbaikan;  

5. Fakultas wajib menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada 

semua pemangku kepentingan, minimal setiap tahun;  

6. Fakultas harus menjamin keberlanjutan program studi dalam aspek:  

a)   Animo calon mahasiswa dari tahun ke tahun;  

b)   Tingkat keketatan masuk program studi dari tahun ke tahun;  

c)  Kualifikasi akademik/ fungsional/ kompetensi/ karya dosen dari tahun ke 

tahun;  

d)   Prestasi mahasiswa dari tahun ke tahun;  

e)   Daya saing lulusan dari tahun ke tahun;  

f)  Kerjasama  dengan instansi dalam dan luar negeri yang relevan dengan 

rencana pengembangan program studi;  
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g)   Dana operasional mahasiswa dari tahun ke tahun;  

h)   Perolehan hibah dari tahun ke tahun;  

7. Fakultas harus mengembangkan sistem pelayanan dengan menggunakan 

media eletronik dan teknologi Informasi;  

8. Fakultas harus  menjamin  pelaksanaan  kode  etik;  

9. Fakultas harus memiliki dokumen sistem tata kelola yang memungkinkan 

terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten yang mengarah 

pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan;   

10. Fakultas dan Program Studi wajib menunjukkan praktik baik (best practices) 

mengenai lima pilar tatakelola :  

a)    kredibilitas,  

b)    transparansi,  

c)    akuntabilitas,  

d)    tanggungjawab, dan  

e)  keadilan yang dibangun untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya 

misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan;  

11. Fakultas wajib memiliki pedoman sistem pengelolaan fungsional dan operasi-

onal perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, 

staffing, leading, dan controlling), yang dilaksanakan secara efektif untuk 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi fakultas;  

12. Program studi wajib melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 pilar tata 

kelola yang baik mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab, dan adil untuk mendukung capaian pembelajaran, pencapaian target 

rencana pengembangan program studi, dan terwujudnya visi keilmuan;  

13. Program Studi harus mendukung pencapaian visi secara konsisten dari tahun 

ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: 

a)  Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan  

unit pengelola sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi 

tata laksana;  

b)  Produktivitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi di unit pengelola;  

c)  Daya tanggap pimpinan unit pengelola terhadap kinerja SDM di program 

studi yang dikelola beserta tindak lanjutnya;  

d)  Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap semua tindakan dan 

kinerja dalam lingkup tugasnya;  

e)  Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap pengambilan keputusan 

strategis pada waktu yang tepat dengan dengan menggunakan sumber 

daya tepat untuk mewujudkan visi unit pengelola;  

14. Program studi harus mendukung capaian pembelajaran secara konsisten dari 

tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup:  

a)  Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan 

program studi sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi 



Pernyataan Mutu Fakultas Pertanian    Page 9 

tata laksana unit pengelola;  

b) Produktivitas SDM untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi;  

c)  Daya tanggap pimpinan program studi terhadap kinerja SDM di program 

studi beserta tindak lanjutnya;  

d)  Tanggung  jawab  pimpinan  program  studi  terhadap  semua  tindakan 

dan  kinerja dalam lingkup tugasnya;  

e)  Tanggung   jawab   pimpinan   program   studi   terhadap   pe-ngambilan   

keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan dengan menggunakan 

sumber daya tepat untuk mewujudkan rencana pengembangan program 

studi;  

15. Program Studi harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem   penge-

lolaan fungsional dan operasional program studi pada 4 aspek :  

a)  Pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan 

renstra unit pengelola;  

b)   Pelaksanaan mekanisme/prosedur/SOP tugas fungsional dan operasional 

program studi mampu mencapai sasaran mutu program studi;  

c)  Pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan 

secara konsisten sehingga menjadi budaya organisasi di program studi;  

d)  Pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan 

kompetensi, kewajaran beban, keadilan, ada umpan balik terhadap kinerja 

SDM di program studi beserta tindak lanjutnya. 

 

STANDAR IV 

Kompetensi Lulusan 

 

1. Kriteria minimal kualifikasi lulusan Program Studi Peternakan Fakultas 

Pertanian Universitas Madura mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampil-

an wajib dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran; 

2. Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian 

Universitas Madura wajib mengacu pada capaian pembelajaran dan ke-

setaraan jenjang kualifikasi pada KKNI; 

3. Lususan Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Madura 

harus memiliki kompetensi yang mampu bersaing secara global ditingkat 

nasional; 

4. Lulusan Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Madura 

harus memiliki sikap, yakni berperilaku benar dan berbudaya yang tercermin 

dalam kehidupan spiritual dan sosial; 

5. Lulusan Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Madura 

harus memiliki pengetahuan, yakni penguasaan konsep, teori, metode 

dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis; 
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6. Lulusan Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Madura 

harus memiliki keterampilan umum, yaitu kemampuan kerja umum dalam 

rangka menjamin kesetaraan kemampuan; 

7. Lulusan Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Madura 

harus memiliki keterampilan khusus, yaitu keterampilan yang sesuai dengan 

bidang keilmuan program studi; 

8. Lulusan Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Madura 

harus memiliki sertifikat pengalaman kerja yang diperoleh praktik kerja lapang. 

 

STANDAR V 

Isi Pembelajaran 

 

1. Isi pembelajaran yang berlaku pada program studi harus memiliki kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran 

lulusan pada setiap program studi yang bersangkutan; 

2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus diambil dari hasil 

penelitian dan hasil pelayanan kepada masyarakat; 

3. Kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran harus dituangkan dalam 

bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah; 

4. Program Studi wajib merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran dengan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan sesuai KKNI dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun; 

5. Setiap lulusan Sarjana harus menguasai paling sedikit konsep teoretis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis 

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara 

mendalam; 

6. Program Studi harus menetapkan kriteria Standar Isi Pembelajaran yang 

melampaui Standar Nasional Dikti; 

7. Dosen dalam satu bidang ilmu harus merumuskan materi pembelajaran yang 

dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah; 

8. Program Studi harus mereview materi pembelajaran yang dituangkan dalam 

bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah; 

9. Unit Penjaminan Mutu Fakultas wajib mengevaluasi mutu rumusan capaian 

pembelajaran dan mengevaluasi penerapannya dalam kurikulum; 

10. Program Studi wajib mengecek kelengkapan dari Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS), dan kemudian harus dapat ditelusuri keterkaitannya dengan 

CP Lulusan; 

11. Program Studi harus menetapkan indikator pencapaian CP Lulusan; 

12. Program Studi harus mengevaluasi ketepatan metode pembelajaran agar 

memberikan kemampuan sesuai CP serta proses asesmen yang sesuai 

dengan CP dapat ditelusuri dengan jelas. 
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STANDAR VI 

Proses Pembelajaran 

 

1. Program Studi harus menetapkan proses pembelajaran yang memiliki prinsip 

dasar : interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, berpusat pada mahasiswa; 

2. Dosen, baik secara mandiri maupun bersama dalam kelompok keahlian 

bidang ilmu pengetahuan/teknologi, harus menyusun perencanaan proses 

pembelajaran yang dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

untuk setiap mata kuliah; 

3. RPS yang disusun oleh dosen harus secara lengkap memuat : identitas mata 

kuliah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, 

kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap 

tahap pembelajaran, serta bahan kajian; 

4. RPS yang disusun oleh dosen harus secara lengkap memuat : bahan kajian, 

metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan 

dalam deskripsi tugas, metode penilaian, dan daftar referensi; 

5. Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala 

dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait 

dengan kebidangan Program Studi; 

6. Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan harus sesuai 

dengan RPS dan Capaian Pembelajaran (CP); 

7. Program Studi wajib menetapkan proses pembelajaran yang terkait penelitian 

mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Penelitian; 

8. Program Studi wajib menetapkan proses pembelajaran yang terkait 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan mengacu Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 

9. Program Studi wajib menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata 

kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti 

tercantum dalam RPS; 

10. Program Studi wajib menyusun metode pembelajaran dari berbagai alternatif 

metode yang ada, antara lain; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis 

proyek dan pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya yang 

efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 

11. Program Studi wajib menyusun bentuk pembelajaran yang merupakan wadah 

dari pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa : kuliah, responsi 

dan tutorial, seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis; 
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12. Program Studi wajib menetapkan beban belajar mahasiswa dalam besaran 

sks yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan Standar Nasional 

Dikti; 

13. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam satuan waktu Semester yang 

paling sedikit mencakup 16 (enam belas) minggu pembelajaran efektif, 

termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS); 

14. Program Studi yang melaksanakan semester antara, proses pembelajaran 

harus dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar 

mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan beban belajar mahasiswa 

telah sesuai untuk pemenuhan capaian pembelajaran; 

15. Semester antara yang dilaksanakan oleh Program Studi dalam bentuk 

perkuliahan harus memenuhi jumlah kegiatan baik tatap muka atau sejenisnya 

paling sedikit 16 (enam belas) kali, termasuk UTS Antara dan UAS Antara; 

16. Program Studi harus menetapkan masa belajar maksimum dan beban belajar 

minimum (dalam sks) penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan 

yang ditetapkan Standar Nasional Dikti; 

17. Program Studi harus menetapkan beban belajar untuk 1 (satu) sks pada 

proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, ataupun 

praktikum serta bentuk lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Standar Nasional Dikti); 

18. Proses pembelajaran harus memiliki keunggulan yang melampaui standar 

yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Dikti dan memiliki daya saing 

pada tingkat nasional; 

19. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun dan menetapkan rencana 

pembelajaran semester dalam bentuk Rencana Pengajaran Semester (RPS) 

mata kuliah dan mengevaluasi setiap tahun disesuaikan perkembangan ilmu 

pengetahuan terkait; 

20. Program Studi harus memiliki 100% RPS dari total mata kuliah yang ada; 

21. Program Studi harus melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk 

interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu; 

22. Program Studi harus mengevaluasi proses pembelajaran yang terkait dengan 

penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada 

Standar Nasional Penelitian; 

23. Program Studi harus menetapkan indikator proses pembelajaran melalui 

kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta dengan beban 

belajar yang terukur; 

24. Dosen pengampu MK harus menetapkan metode pembelajaran untuk 

pelaksanaan pembelajaran MK meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi 

kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,   pembelajaran 

berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 
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25. Setiap mata kuliah harus dapat menggunakan satu atau gabungan dari 

beberapa metode pembelajaran;  

26. Metode pembelajaran bagi semua jenjang harus menambahkan bentuk 

pembelajaran yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan 

dosen pengampu dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; 

27. Metode pembelajaran bagi semua jenjang harus menambahkan  bentuk 

pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan 

kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

28. Beban belajar mahasiswa harus ditentukan dalam besaran Satuan Kredit 

Semester (SKS); 

29. Program Studi harus menetapkan satuan waktu proses pembelajaran efektif 

selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester; 

30. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam 2 (dua) semester setiap 

tahun; 

31. Masa studi jenjang program pendidikan, ditetapkan sebagai berikut  Program 

Sarjana, Program Diploma IV/Sarjana Terapan: paling lama 7 (tujuh) tahun 

akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat 

puluh empat) SKS; 

32. Universitas harus menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan 

kurang dari batas maksimum; 

33. Program Studi harus menetapkan 1 (satu) satuan SKS pada proses 

pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 

a.   Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 

b.   Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester; 

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

34. Program Studi harus menetapkan 1 (satu) satuan SKS pada proses 

pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

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

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

35. Dosen pengampu MK harus menetapkan perhitungan beban belajar dalam 

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

memenuhi capaian pembelajaran; 

36. Program Studi harus menetapkan 1 (satu) satuan SKS pada proses 

pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 

lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis, selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per 

minggu per semester; 
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37. Program Studi harus menetapkan beban belajar mahasiswa Program Sarjana 

dengan prestasi akademik tinggi, dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih 

dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) 

semester pada tahun akademik yang pertama dengan mengambil maksimum 

24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya. 

 

STANDAR VII 

Penilaian Pembelajaran 

 

1. Setiap pengampu mata kuliah harus memberikan penilaian dari proses 

pembelajaran mahasiswa, mencakup : prinsip penilaian (edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi); 

2. Program Studi harus mengembangkan teknik dan instrumen penilaian 

pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, angket dan lainnya; 

3. Program Studi harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang 

merupakan kriteria minimal terkait penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang 

mencangkup : Prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian, mekanisme 

dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian serta 

kritreria kelulusan mahasiswa; 

4. Program Studi harus menetapkan prosedur penilaian yang mencakup tahapan 

: perencanaan; pemberian tugas atau soal; observasi kinerja; pengembalian 

hasil observasi dan pemberian nilai akhir; 

5. Program Studi harus menetapkan bentuk pelaporan penilaian yang 

merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam kisaran huruf: A, AB, B, 

BC, C, D dan E; 

6. Program Studi harus memiliki peraturan dan prosedur dalam mengumumkan 

hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran; 

7. Program Studi harus menetapkan kriteria kelulusan berdasarkan beban 

belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 

dengan besaran indeks prestasi kumulatif (IPK) sesuai dengan aturan yang 

berlaku; 

8. Program Studi harus memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: 

ijazah; gelar; transkrip akademik; dan SKPI; 

9. Program Studi harus memastikan bahwa lulusan memiliki capaian 

pembelajaran lulusan yang ditetapkan; 

10. Program Studi harus melaksanakan tracer study dan memperoleh umpan 

balik positif dari pemangku kepentingan yang terdokumentasi dengan baik; 

11. Program Studi harus menyusun mekanisme dan prosedur penilaian meliputi: 

a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen; 
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b) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai 

dengan rencana pembelajaran; 

c) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian 

memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 

penilaian kepada mahasiswa; 

d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara 

akuntabel dan transparan. 

12. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran 

dan dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 

13. Pelaporan penilaian: 

a) Setiap Program Studi harus menetapkan huruf mutu berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang 

dinyatakan dalam kisaran: 

 huruf A setara dengan angka 4 (empat); 

 huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); 

 huruf B setara dengan angka 3 (tiga); 

 huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); 

 huruf C setara dengan angka 2 (dua); 

 huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan 

 huruf E setara dengan angka 0 (nol). 

b) Fakultas harus menetapkan penilaian dengan menggunakan huruf antara 

dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat); 

c) Program Studi harus mengumumkan hasil penilaian mahasiswa setelah 

satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan 

Ujian Akhir Semester; 

d) Program Studi harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran 

lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester 

(IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf 

setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan 

dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester; 

e) Program Studi harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran 

lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK), yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara 

nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang 

telah ditempuh. 

14. Kelulusan mahasiswa. 

a) Program Studi harus menetapkan kelulusan mahasiswa Program Sarjana 

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan 

memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi 
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dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 

(dua koma tujuh lima); 

b) Program Studi harus menetapkan kualifikasi kelulusan mahasiswa Program 

Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau 

pujian dengan kriteria: 

 mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) 

sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); 

 mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol 

satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 

 mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50  

c) Program Studi harus memberikan tanda bukti kelulusan mahasiswa berupa: 

 ijazah, bagi lulusan Program Sarjana; 

 gelar; 

 surat keterangan pendamping ijazah. 

 

STANDAR VIII 

Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

Dosen 

1. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen tetap pada 

program studi yang bertugas penuh waktu untuk menjalankan proses 

pembelajaran paling sedikit 6 (enam) orang yang memiliki keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi; 

2. Dosen wajib memiliki ijazah kualifikasi akademik dan sertifikat kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

menyelenggarakan pendidikan unutk pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan; 

3. Dosen pada Program Sarjana paling rendah berkualifikasi akademik lulusan 

Magister atau Magister Terapan dan relevan dengan program studi; 

4. Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 

a)   kegiatan pokok dosen mencakup: 

 perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 

 pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 

 pembimbingan dan pelatihan; 

 penelitian; dan 

 pengabdian kepada masyarakat; 

b)   kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; 

c)   kegiatan penunjang. 
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5. Beban kerja dosen mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa yang diatur 

dalam Peraturan Menteri; 

 

Tenaga Kependidikan 

1. Tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional paling rendah 

berkualifikasi akademik lulusan Program Diploma III berijazah sesuai dengan 

kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; 

2. Tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi 

akademik lulusan SMA atau sederajat; 

3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. 

 

STANDAR IX 

Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

 

1. Universitas harus  menyediakan  lahan  dalam  lingkungan  yang  secara eko-

logis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pem-belajaran;  

2. Universitas harus menyediakan lahan untuk ruang kuliah/proses pembelajaran 

minimal 2,0 m2 per mahasiswa;  

3. Universitas harus menyediakan prasarana pembelajaran dengan standar 

minimum sesuai dengan peraturan:  

4. Universitas harus menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang terdiri 

dari :  

a)  perabot;  

b)  peralatan pendidikan;  

c)  media pendidikan;  

d)  buku, buku elektronik, dan repositori;  

e)  sarana teknologi informasi dan komunikasi;  

f)  instrumentasi eksperimen;  

g)  sarana olahraga;  

h)  sarana berkesenian;  

i)  sarana fasilitas umum;  

j)  bahan habis pakai; dan  

k)  sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.  

5. Universitas harus menyediakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana 

berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode 

dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses 

pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 
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STANDAR X 

Pengelolaan Pembelajaran 

 

1. Fakultas, dan Program Studi wajib memiliki kebijakan, rencana strategis, dan 

operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika 

dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi 

program studi dalam pelaksanaan program pembelajaran;  

2. Penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi harus sesuai dengan jenis 

dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;  

3. Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dalam 

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran 

yang sesuai dengan visi dan misi fakultas dan universitas;  

4. Universitas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan 

program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;    

5. Universitas wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran 

dan dosen;  

6. Universitas wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan 

data pendidikan tinggi (PDDIKTI). 

 

STANDAR XI 

Pembiayaan Pembelajaran 

 

1. Universitas wajib menetapkan biaya investasi pendidikan untuk pengadaan 

sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;  

2. Universitas wajib menetapkan biaya operasional pendidikan untuk pelaksana-

an kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kepen-

didikan, biaya bahan operasional pebelajaran, dan biaya pengembangan;  

3. Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan 

pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sampai pada satuan program studi;  

4. Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai 

bagian dari penyusunan rencana program dan anggaran tahunan;  

5. Universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan 

biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran;  

6. Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber 

di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa;  

7. Universitas wajib menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan 

transparan untuk peningkatan kualitas pendidikan.  
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STANDAR XII 

Hasil Penelitian 

 

1. Hasil penelitian harus mengarah pada upaya pengembangan ilmu pengetahu-

an dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa ditingkat nasional;  

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas 

Madura wajib memiliki kebijakan/pedoman penelitian yang mencakup : 

standar hasil, standar isi, standar proses, standar kualitas penelitian, sarana 

prasarana, standar pengelolaan, pendanaan yang dapat diakses secara 

online;  

3. LPPM Universitas Madura harus mengarahkan hasil penelitian dalam rangka 

mengembangkan ipteks serta meningkatkan masyarakat dan daya saing 

bangsa;  

4. LPPM Universitas Madura harus menetapkan hasil luaran penelitian sesuai 

kaidah dan metoda ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan dan budaya 

akademik; 

5. LPPM Universitas Madura harus menentukan kebijakan hasil penelitian untuk 

disebarluaskan, dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, diHAKI-kan, di-

patenkan dan kegiatan internal lainnya. 

 

STANDAR XIII 

Isi Penelitian 

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan isi penelitian sesuai kriteria 

minimal dan keluasan materi penelitian;  

2. LPPM Universitas Madura wajib menyusun Rencana Strategis Penelitian 

(Renstra Penelitian);  

3. LPPM Universitas Madura wajib memiliki peta jalan (roadmap) dan agenda 

penelitian yang relevan untuk mendukung capaian pembelajaran berdasarkan 

penelitian dasar dan terapan;  

4. LPPM Universitas Madura wajib menentukan penelitian dasar dan terapan 

yang relevan dengan bidang studi;  

5. LPPM Universitas Madura wajib membuat dokumen tertulis yakni peta jalan 

(roadmap) yang mendukung visi keilmuan, agenda penelitian interdisiplin 

berkelanjutan sesuai dengan agenda institusi, pelaksaanaan dan keikut-

sertaan mahasiswa dalam kegiatan yang relevan dengan bidang studi;  

6. LPPM Universitas Madura harus menentukan  kedalaman  dan  keluasan 

materi penelitian melalui materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;  

7. LPPM Universitas Madura wajib menentukan materi pada penelitian terapan, 

materi berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengem-
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bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dunia usaha dan atau industri;  

8. LPPM Universitas Madura wajib menentukan materi penelitian dasar dan 

penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan 

nasional;  

9. LPPM Universitas Madura wajib menentukan materi penelitian dasar dan 

penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran 

dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;  

10. LPPM Universitas Madura wajib menentukan penelitian dasar dan penelitian 

terapan memuat prinsip-prinsip budaya atau kearifan lokal Madura. 

 

STANDAR XIV 

Proses Penelitian 

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  standar  proses  peneliti-an  

sesuai  kriteria  minimal  tentang kegiatan penelitian yang meliputi peren-

canaan, pelaksanan dan pelaporan;  

2. LPPM Universitas Madura wajib menentukan perencanaan, pelaksana-an dan 

pelaporan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;  

3. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyaman-

an dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan;  

4. LPPM Universitas Madura wajib  memiliki  mekanisme  pengelolaan  kegiatan 

penelitian yang terkoordinasi di tingkat institusi yang di-implementasikan 

dalam Pengabdian pada Masyarakat dan menjadi bahan pengayaan 

pembelajaran;  

5. LPPM Universitas Madura wajib mengarahkan dosen untuk mem-proses hasil  

penelitian  menjadi  artikel  ilmiah  yang  dipublikasikan  baik  tingkat  lokal, 

nasional dan internasional;  

6. LPPM Universitas Madura wajib menyarankan dosen untuk   mempublikasikan 

hasil penelitian pada jurnal yang terindeks sitasi;  

7. LPPM Universitas Madura wajib mengelola pengajuan HAKI atas hasil karya 

dosen dan mahasiswa;  

8. LPPM Universitas Madura wajib mengelola semua dokumentasi pelaksanaan  

penelitian;  

 

STANDAR XV 

Penilaian Penelitian 

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan standar penelitian sesuai kriteria 

minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian; 
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2. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kriteria minimal penilaian proses   

dan hasil penelitian secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, 

objektif, akuntabel dan transparan;  

3. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kriteria minimal penilaian proses 

dan hasil penelitian bersifat edukatif yang merupakan penilaian untuk 

memotivasi penelitian agar terus meningkatkan mutu penelitian;  

4. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kriteria minimal penilaian proses 

dan hasil penelitian bersifat objektif yang merupakan penilaian berdasarkan 

kriteria yang bebas dari pengaruh subjektifitas;  

5. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kriteria minimal penilaian proses 

dan hasil penelitian bersifat akuntabel yang merupakan penilaian penelitian 

yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh 

peneliti;  

6. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kriteria minimal penilaian proses 

dan hasil penelitian bersifat transparan  yang  merupakan  penilaian  prosedur  

dan  hasil  penilaiannya  dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;  

7. LPPM Universitas Madura wajib menentukan penilaian penelitan yang dapat 

dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

penelitian;  

 

STANDAR XVI 

Peneliti 

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kriteria standar minimal kemam-

puan peneliti untuk melaksanakan penelitian;  

2. LPPM Universitas Madura mewajibkan peneliti yang sudah terstandar memiliki  

kemampuan  tingkat  penguasaan  metodologi  penelitian  sesuai  dengan 

keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

penelitian;  

3. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kemampuan peneliti  yang  

dimaksud pada point 1 dan 2 mempunyai kualifikasi akademik dan hasil 

penelitian;  

4. LPPM Universitas Madura menentukan bahwa kewenangan melaksanakan 

penelitian sesuai point 2; 

5. LPPM Universitas Madura  wajib  membuat  pedoman  mengenai kewenangan 

melaksanakan penelitian.  
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STANDAR XVII 

Sarana dan Prasara Penelitian 

 

1. Universitas wajib menentukan standar sarana dan prasarana sesuai kriteria 

minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk   me-nunjang kebutuhan 

isi dan  proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;  

2. LPPM Universitas Madura wajib mengadakan dan memfasilitasi sarana dan 

prasarana penelitian yang terstandar sesuai kriteria minimal yang terkait 

bidang ilmu Program Studi untuk proses pembelajaran dan pengabdian 

kepada masyarakat;  

3. LPPM Universitas Madura wajib mengadakan dan memfasilitasi sarana dan 

prasarana penelitian yang terstandar sesuai kriteria minimal yang terkait 

bidang ilmu Program Studi yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.  

 

STANDAR XVIII 

Pengelolaan Penelitian 

 

1. LPPM Universitas Madura wajib  mengelola  penelitian  meliputi  perencana-

an,  pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 

kegiatan penelitian;  

2. LPPM Universitas Madura wajib mengelola kegiatan-kegiatan penelitian dan 

hibah-hibah penelitian baik lokal, nasional dan internasional;  

3. LPPM Universitas Madura wajib menyusun dan mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas dan  

peta jalan (roadmap) penelitian berbasis capaian pembelajaran;  

4. LPPM Universitas Madura wajib mengembangkan peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu internal penelitian;  

5. LPPM Universitas Madura wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan 

monev;  

6. LPPM Universitas Madura wajib memfasilitasi desiminasi hasil penelitian;  

7. LPPM Universitas Madura wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah  dan  kekaya-

an  intelektual  serta  memberikan  penghargaan  kepada  para peneliti yang 

berprestasi; 

8. Dosen wajib melaporkan hasil penelitian kepada LPPM Universitas Madura;  

9. Universitas wajib memiliki rencana strategis penelitian;  

10. Universitas wajib mengendalikan dan meningkatkan mutu pengelolaan 

lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;  

11. Universitas  wajib  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  lembaga  

penelitian dalam melaksanakan  program penelitian;  
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12. LPPM Universitas Madura wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau 

fungsi penelitian ke pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI). 

 

STANDAR XIX 

Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian  

 

1. Universitas wajib menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

sesuai kriteria minimal sumber dan mekanisme;  

2. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal;  

3. Fakultas dan Program Studi menyarankan dosen untuk menggunakan sumber 

dana penelitian yang berasal dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain 

di dalam dan di luar negeri atau dana dari masyarakat;  

4. Universitas wajib membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan peneliti-

an;  

5. Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian; 

6. Universitas harus memfalisitasi  dana  pengelolaan  penelitian  untuk  mem-

biayai  manajemen penelitian  yang  meliputi  seleksi  proposal,  pemantauan  

dan  evaluasi,  pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian;  

7. Universitas harus memfalisitasi dana pengelolaan penelitian untuk peningkat-

an kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan 

intelektual;  

8. Universitas wajib mengalokasikan dana penelitian bagi dosen.  

 

STANDAR XX 

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus menyelesaikan masalah yang 

dihadapi masyarakat;  

2. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus terkait dengan pemanfaatan 

teknolgi tepat guna;  

3. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dijadikan sebagai bahan 

pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.  

 

STANDAR XXI 

Isi Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan standar isi pengabdian kepada 

masyarakat sesuai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat;  
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2. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada pada standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat;  

3. LPPM Universitas Madura wajib mengarahkan kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian 

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat;  

4. LPPM Universitas Madura mewajibkan hasil penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan 

oleh masyarakat pengguna;  

5. LPPM Universitas Madura mewajibkan hasil penelitiian dan pe-ngembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi harus merupakan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;  

6. LPPM Universitas Madura wajib mengarahkan hasil penelitian dan   pengem-

bangan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   harus   meliputi teknologi tepat 

guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat; 

7. LPPM Universitas Madura wajib menentukan hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi model 

pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang 

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

pemerintah;  

8. LPPM Universitas Madura wajib menentukan hasil penelitian dan pengem-

bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditetapkan sebagai 

kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, dan/industri.  

 

STANDAR XXII 

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  standar proses pengabdian 

kepada masyarakat sesuai kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan kegiatan;  

2. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  bentuk kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas 

masyarakat atau pemberdayaan masyarakat;  

3. LPPM Universitas Madura mewajibkan pemenuhan standar bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, 

masyarkat dan lingkungan;  
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4. LPPM Universitas Madura mewajibkan  kegiatan pengabdian masyarakat ter-

selenggara secara terarah, terukur dan terprogram.  

 

STANDAR XXIII 

Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat sesuai kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses 

dan hasil pengabdian kepada masyarakat;  

2. LPPM Universitas Madura wajib menentukan penilaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat terlaksana secara terintegrasi yang 

mencakup penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan;  

3. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  penilaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat secara edukatif yang merupakan penilaian 

untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian 

kepada masyarakat;  

4. LPPM Universitas Madura wajib menentukan penilaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat secara objektif yang merupakan penilaian 

berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 

5. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  penilaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat secara akuntabel yang merupakan penilaian 

yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  

6. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  penilaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat secara transparan, yang merupakan 

penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua 

stakeholder;  

7. LPPM Universitas Madura mewajibkan  penilaian proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian terintegrasi dengan 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar 

proses pengabdian pada masyarakat;  

8. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  kriteria minimal penilaian hasil 

pengabdian pada masyarakat dengan mengacu pada tingkat kepuasan 

masyarakat;  

9. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  kriteria minimal penilaian hasil 

pengabdian pada masyarakat dengan melihat adanya pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;  

10. LPPM Universitas Madura wajib menentukan  kriteria minimal penilaian hasil 

pengabdian pada masyarakat dengan mempertimbangkan terciptanya  

pengayaan  sumber  belajar  dan/atau  pembelajaran  serta  pematangan 

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  
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STANDAR XXIV 

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan standar pelaksanaan pe-

ngabdian pada masyarakat sesuai kriteria minimal kemampuan pelaksana;  

2. LPPM Universitas Madura wajib menentukan standar kemampuan pelaksana 

pengabdian pada masyarakat yang meliputi penguasaan metodologi 

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, 

serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;  

3. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kemampuan pelaksana pe-

ngabdian pada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat; 

4. LPPM Universitas Madura wajib menentukan kewenangan pelaksana 

pengabdian pada masyarakat berdasarkan kemampuan akademiknya dan 

rekam jejaknya di bidang pengabdian kepada masyarakat;  

5. LPPM Universitas Madura wajib membuat pedoman mengenai kewenangan 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  

 

STANDAR XXV 

Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan standar sarana dan prasarana 

pengabdian pada masyarakat sesuai kriteria minimal sarana prasarana yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam rangka 

memenuhi standar hasil pengabdian pada masyarakat;  

2. LPPM Universitas Madura harus memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait 

dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi dan area sasaran kegiatan   

yang   terintegrasi   dengan   proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;  

3. LPPM Universitas Madura harus memenuhi kebutuhan sarana dan  prasarana  

PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, ke-

nyamanan dan keamanan.  

 

STANDAR XXVI 

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. LPPM Universitas Madura harus mengelola PKM dengan kriteria minimal 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pe-mantauan dan evaluasi 

serta pelaporan;  

2. LPPM Universitas Madura wajib memiliki rencana strategis (Renstra) PKM 

yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas;  

3. LPPM Universitas Madura wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian 

PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, 
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mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum serta men-cerdaskan bangsa;  

4. LPPM Universitas Madura wajib menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM 

secara berkelanjutan;  

5. LPPM Universitas Madura wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan  program PKM;  

6. LPPM Universitas Madura wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana 

PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses 

PKM;  

7. LPPM Universitas Madura wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau 

fungsi PKM dalam menyelenggarakan PKM paling sedikit melalui PDDIKTI.  

 

STANDAR XXVII 

Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

1. LPPM Universitas Madura wajib menentukan standar pendanaan dan 

pembiayaan PKM sesuai kriteria minimal berkaitan sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan PKM;  

2. LPPM Universitas Madura wajib mengadakan pendanaan PKM bagi dosen   

atau instruktur untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PKM kepada 

masyarakat;  

3. Universitas wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM;  

4. Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan PKM;  

5. LPPM Universitas Madura wajib mengelola dana untuk membiaya  

manajemen  PKM  yang  terdiri  atas seleksi proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PKM serta peningkatan kapasitas 

pelaksana. 

 

STANDAR XXVIII 

Suasana Akademik  

 

1. Senat Universitas wajib menyusun dokumen formal tentang etika akademik 

dan budaya akademik secara lengkap;  

2. Senat  Universitas  wajib  menyusun  dokumen  formal  tentang  kebebasan  

akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara 

lengkap;  

3. Sivitas  akademika  wajib  menjunjung  tinggi  etika  akademik  dan  budaya  

akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi dalam mewujudkan 

visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat;  
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4. Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi  kebebasan  akademik,  kebenaran  

ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan  dengan  mengikuti   

kegiatan-kegiatan dan mendapatkan fasilitas yang berkualitas. 

 

STANDAR XXIX 

Sistem Informasi  

 

1. Bagian Sistem Informasi Majemen Akademik Terpadu (SIMAT) harus men-

jamin kelengkapan dan aksesibilitas sistem pangkalan data  yang  mendukung  

sembilan  kriteria  akreditasi untuk penyusunan evaluasi diri institusi dan 

program studi;  

2. SIMAT harus menyediakan fasilitas sistem informasi yang melputi: hardware, 

software, inforware,  e-learning, dan e-library untuk proses akademik dan non-

akademik;  

3. SIMAT harus menyediakan sistem informasi untuk proses pembimbingan 

tugas akhir/skripsi berbasis web;  

4. SIMAT harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi  penelitian  

dan Pengabdian Kepada Masyarakat;  

5. SIMAT harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi ke-

mahasiswaan dan alumni;  

6. SIMAT harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi 

Kepegawaian;  

7. SIMAT harus menyediakan sistem informasi untuk sistem informasi 

Perpustakaan;  

8. SIMAT harus menyediakan sistem informasi untuk sistem inforamsi Layanan 

lainnya;  

9. SIMAT harus memiliki blue print pengembangan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan sistem informasi yang lengkap, mencakup sarana prasarana, 

unit pengelola, sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem disaster 

recovery, dan sistem keamanan data (data security system);  

10. SIMAT harus  memiliki  sumberdaya  manusia  (Humanware),  dengan  

kualifikasi  yang sesuai dengan bidang pekerjaan.  

 

STANDAR XXX 

Kemahasiswaan  

 

1. Biro Kemahasiswaan (BK) harus membuat program pengembangan  kemaha-

siswaan mencakup pengembangan organisasi mahasiswa yang sehat, 

pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas yang mencerminkan 

adanya otonomi dalam bidang pendidikan;  
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2. BK harus mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang secara garis besar 

dibagi menjadi organisasi mahasiswa (lembaga kemahasiswaan) dan kegiatan 

ekstrakurikuler;  

3. BK harus mengkoordinasikan pembentukan Organisasi  mahasiswa (Ormawa) 

yang berfungsi sebagai wadah pengembangan ke-mahasiswaan di dalam 

kampus, dan eksistensinya secara formal diakui pimpinan universitas. 

Ormawa dibentuk, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun  program  

studi,  yang  masing-masing  mempunyai  tujuan  khas  yang  ingin dicapai. 

Kegiatannya harus berorientasi pada peningkatan prestasi;  

4. BK harus membuat pedoman pemilihan pengurus yang melalui mekanisme 

yang rasional, bertanggungjawab, demokratis, dan menghindari konflik atau 

permusuhan;  

5. Ormawa harus dikelola secara transparan demi pencapaian visi dan misi 

organisasi;  

6. BK mengembangkan  kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa diarahkan untuk 

menampilkan citra intelektualitas mahasiswa;  

7. Kegiatan dalam program pengembangan kemahasiswaan harus dikelompok-

kan pada: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat;  

8. Program dan kegiatan kemahasiswaan harus  bertujuan  menanamkan  sikap 

ilmiah merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan 

meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerja sama 

mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antar 

perguruan tinggi;  

9. Program penalaran dan keilmuan harus dapat dilakukan di bawah 

kepengurusan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan 

Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa. Kegiatannya dapat berbentuk Pekan 

Ilmiah Mahasiswa (PIM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), 

Pengembangan Kreativitas Mahasiswa  (PKM), Mahasiswa Berprestasi 

Tingkat Nasional (Mawapres),  dan kegiatan lain yang sejenis;  

10. Program-program penalaran ini harus berorientasi pada pembelajaran, 

penelitian PKM dan kegiatan kemahasiswaan yang terintegrasi;  

11. Program dan kegiatan kemahasiswaan di bidang minat dan bakat harus 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen 

praktis, berorganisasi, dan menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan 

seni, belanegara, cinta alam, jurnalistik, dan bakti sosial. Kegiatan ini dapat 

berbentuk Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Pekan 

Olahraga Mahasiswa (POM), Pekan Seni Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, 

Mahasiswa Pecinta Alam (Mahapala),   Pers   Kampus,   Korps   Sukarela   

Mahasiswa,   Kewirausahaan,   dan kegiatan lain yang sejenis;  

12. Program kesejahteraan sosial kemahasiswaan harus yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan   

dan kesatuan   bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan   
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lingkungan, kesadaran kehidupan ber-masyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang bermartabat. Kegiatan ini dapat berbentuk pelatihan pendidikan 

pencegahan penyalah-gunaan narkoba dan pencegahan penyebarluasan HIV/ 

AIDS; Dialog Kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang sejenis; 

 

STANDAR XXXI 

Kerjasama  

 

1. Biro Komunikasi dan Kerjasama (BKK) wajib menyusun rencana induk 

pengembangan kerja sama;  

2. BKK wajib meningkatkan dan memperluas kerja sama baik di dalam negeri 

maupun dengan luar negeri; 

3. BKK dalam menjalin kerja sama institusi harus diarahkan untuk :  

a)   mendukung tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja  yang diarahkan 

untuk tercapainya visi dan misi Universitas.  

b)   dapat meningkatkan efektifitas, efiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, 

dan mutu dalam relevansi kegiatan pengelolaan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat.  

4. BKK dalam melaksanakan kerjasama harus dengan prinsip kesetara-an, 

saling menghormati, saling menguntungkan  dan  memperhatikan hukum 

nasional dan internasional;  

5. BKK dalam menjalin kerja sama harus memiliki naskah kesepahaman (MoU) 

dan harus disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika universitas.  

6. MoU harus dibuat ditingkat universitas dan harus ditindaklanjuti dengan 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat Fakultas;  

7. Fakultas membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) atas dasar MoU, harus 

memiliki rentang waktu serta dapat diperpanjang kembali setelah melalui 

evaluasi;  

8. BKK dalam pengelolaan kerja sama harus menjamin kejelasan dan efektifitas 

dalam empat aspek, yaitu:  

a)   mutu kegiatan kerja sama,   

b)   relevansi kegiatan kerja sama,  

c)   produktivitas kegiatan kerja sama,  

d)   keberlanjutan kegiatan kerja sama.  

9. Fakultas/Program Studi dalam menjalin kerja sama dengan mitra harus 

memberikan berkontribusi nyata dalam pengembangan program studi yang 

mencakup aspek:  

a)   Revisi kurikulum;  

b)   Evaluasi dan pengembangan program yang ada;  

c)   Pengembangan program baru;  

d)   Memberi kesempatan praktek kerja lapangan;  

e)   Memberi kesempatan kerja kepada lulusan; dan  
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f)   Memberikan  bantuan  dalam  bentuk  dana  dan  atau  peralatan  untuk  

penguatan program studi  

10. BKK/Fakultas/Program Studi dalam setiap kegiatan kerjasama, harus men-

dokumentasikan dengan baik dan wajib melakukan pelaporan melalui 

mekanisme yang berlaku bilamana kegiatan kerja sama telah berakhir. 

 

STANDAR XXXII 

Pengelolaan Keuangan  

 

Standar perencanaan 

1.   Universitas wajib memiliki pedoman pengelolaan dana yang mencakup:  

a)   Rencana penerimaan,  

b)   Pengalokasian,  

c)   Penyerapan dan penggunaan,  

d)   Pelaporan,  

e)   Audit,dan  

f)   Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, serta mekanisme  

yang  mengatur  keterlibatan  seluruh  unit  kerja  dalam  pengelolaan  

dana institusi.  

2. Biro Administrasi Umum (BAU) wajib  menyusun Rencana Penerimaan setiap 

tahun anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabel, kewajaran,  

transparan disetujui oleh Rektor dan Yayasan Universitas Madura selambat-

lambatnya 60 hari kerja sebelum disahkan Yayasan Universitas Madura pada 

tanggal 31 Agustus setiap tahun  

3. BAU wajib menyusun Rencana Penerimaan yang disusun setiap tahun 

anggaran paling sedikit memuat rencana penerimaan dari DPP mahasiswa, 

kerjasama, hibah, dari unit kerja terkait.  

4. BAU wajib merencanakan Penerimaan yang disusun setiap tahun anggaran 

didasarkan pada data kepegawaian, data penelitian, data mahasiswa, data 

kerjasama, data hibah dari unit kerja terkait;  

5. BAU wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun anggaran 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabel, kewajaran, transparan,  

disetujui oleh Rektor dan Yayasan;  

6. BAU wajib  menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun setiap 

tahun anggaran didasarkan pada usulan dari setiap fakultas dan unit kerja 

lainnya yang ada di universitas;  

 

Standar penerimaan  

1. Rektor wajib menetapkan tarif biaya pendidikan setiap tahun akademik baru;  

2. Rektor wajib mengajukan besaran biaya pendidikan kepada Yayasan untuk 

mendapat persetujuan sebelum diumumkan ke masyarakat;  
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3. Rektor harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabel, kewajaran, dan trans-

paran dalam  penerimaan hibah dan bantuan dana pendidikan dari pihak lain;  

  

Standar Pembiayaan Biaya Operasional  

1. Rektor harus menetapkan biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan 

pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan manajemen;  

2. Rektor membuat usulan besaran biaya operasional harus berdasarkan usulan 

dari  fakultas dan unit kerja;  

 

Akuntabilitas  

1. Satuan Pengawas Internal (SPI) wajib melakukan audit terhadap  

pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  pada  bagian keuangan secara berkala;  

2. Rektor wajib membuat laporan kinerja dan laporan keuangan untuk 

disampaikan kepada Yayasan setiap akhir tahun anggaran;  

3. Rektor wajib melakukan  evaluasi  terhadap  ketercapaian  standar  

pembiayaan  untuk menetapkan standar pembiayaan pada tahun berikutnya 

setiap akhir tahun anggaran;  

4. Rektor wajib meminta bantuan Kantor Akuntan  Publik untuk melakukan  audit  

terhadap  pelaporan  keuangan  setiap tahun buku 
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