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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia 

dan hidayah-Nya, sehingga Standar Mutu Faku;tas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Jambi yang disusun telah disesuaikan dengan tuntutan program Kampus Merdeka dan 

Merdeka Belajar ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti yang telah kita 

ketahui semua, bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi 

untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu 

sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu 

adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan 

berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh 

kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga 

stakeholders memperoleh kepuasan. 

 FKIP Universitas Jambi merasakan adanya tuntutan obyektif untuk menyelenggarakan 

sistem penjaminan mutu berbasis manajemen resiko terutama pada pemenuhan syarat perlu dan 

peningkatan peringkat akreditasi serta pengajuan akreditasi internasional Program Studi, 

dalam lingkungan FKIP Universitas Jambi, selain itu untuk pemenuhan tuntutan delapan Indikator 

Kinerja Utama Perguruan Tinggi dalam kerangka Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tuntutan  

ini kemudian membawa FKIP Universitas Jambi melakukan pembenahan diri, kemudian dilanjutkan 

dengan penetapan standar mutu di semua lini untuk memberikan kepuasan pada stakeholders. 

Komponen yang menjadi jaminan mutu  FKIP Universitas Jambi ditetapkan sebagai Standar Mutu 

FKIP Universitas Jambi.  

Tim Penyusun menyadari standar mutu yang dibuat  ini masih banyak terdapat kekurangan, 

oleh karena itu kami mohon kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan standar mutu ini. Terima 

kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Standar Mutu  

FKIP Universitas Jambi ini. 

Jambi,  Juli 2021 

                    

 

Tim Penyusun 
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1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

 Berdasarkan Permendikbud No. 03 tahun 2020 pasal 5 ayat (1) Standar kompetensi lulusan 

merupakan kriteriaminimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan 

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

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

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan 

pembelajaran. 

Selanjutnya, standar standar tersebut di atas perlu disesuaikan dengan beberapa aspek dan 

perkembangan dunia pendidikan serta kapasitas dan kebutuhan SPMI yang akan diberlakukan 

secara khusus di FKIP Universitas Jambi. Aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi: (a) 

Permendidkbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi; (b) Visi Universitas Jambi yang 

tertuang dalam Statuta yang ditetapkan melalui Permenristekdikti No. 48 Tahun 2018; dan (c) 

Pelaksanaan program MBKM yang telah dicanangkan Kepmendikbud.  

2. Landasan Ideal  

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan 

sebelumnya,maka :  

1.  Setiap Program Studi (PS) harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan 

berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan.  

2.  Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan 

dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;  

3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

4. Standar komepetensi lulusan PS harus mengacu kepada CPL PS yang meliputi kompetensi 

khusus dan kompetensi tambahan yang diperoleh mahasiswa melalui program MBKM yang 

dintegrasikan kedalam 8 bentu pembelajaran (Pertukaran Mahasiswa, Magang, Aistensi 

Mengajar, Kegiatan Kewirausahaan, KKNT, Penelitian, Studi Independen, dan Proyek 

Kemanusiaan). 
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3. Rasional 

FKIP Universitas Jambi sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tridharma perguruan tinggi 

khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, memerlukan 

ketersediaan dokumen standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan 

profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.Standar kompetensi lulusan pada jenjang 

pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan 

ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selain itu resiko mutu yang 

perlu dipertimbangkan dari kompetensi lulusan adalah lama waktu tunggu mendapatkan 

pekerjaan, kesesuaian bidang kerja dan kepuasan pengguna terhadap kompetensi lulusan 

akan menjadi syarat penentu meningkatnya peringkat akreditasi menjadi Unggul. 

4. Standar dan Indikator 

No. Jenis Layanan Indikator 

1 Program studi menghasilkan lulusan 

bermutu sesuai dengan KKNI dimana 

target yang ditetapkan pada tahun 

2020 berdasarkan Permenristekdikti 

No.40 tahun 2017 tentang standar 

pelayanan minimal FKIP Universitas 

Jambi adalah sesuai dengan indikator: 

IPK, Waktu tunggu lulusan 

mendapatkan pekerjaan dan lama 

studi. Indikator lainnya adalah standar 

yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 

 

1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

lulusan minimal 3,3.  

2.Rata-rataWaktu tunggu lulusan 

mendapatkan pekerjaan pertama dalam 

tiga tahun mulai Ts-4 sd TS-2 kurang dari 

6 bulan. (Syarat Minimum Peningkatan 

Peringkat Akreditasi Unggul) 

3. Rata-rata masa studi mahasiswa program 

studi S1 dan DIV selama 4,35 tahun.  

4. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 

50%. 

5. Rata-rata skor TOEFL institusional lulusan 

(JUELT) minimal 400. 

6.  Rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan 

program studi S1 dan Diplomasaat 

mendapatkan pertama dalam tiga tahun 

mulai Ts-4 sd TS-2 lebih dari 60%.(Syarat 

Minimum Peningkatan Peringkat 

Akreditasi Unggul) 
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No. Jenis Layanan Indikator 

7. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi  

8. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) 

dan profesionalisme, serta mampu 

bekerjasama dalam tim dan memiliki 

kemampuan pengembangan diri yang baik.  

2 Tambahan Kompetensi Lulusan dalam 

Merdeka Belajar yaitu: Standar 

kesetaraan Kompetensi lulusan 

didalam dan diluar Prodi di Internal 

UNJA, dengan Prodi sejenis atau 

Prodi berbeda di luar UNJA atau 

antara Prodi dengan Lembaga Non PT 

di luar UNJA. 

1. Memilki modal etika profesi dari kegiatan 

Magang dan Asistensi Mengajar. 

2. Memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan 

dalam kegiatan KKN Tematik dan Proyek 

Kemanusiaan. 

3. Memilki kompetensi soft skill yang relevan 

dengan dunia kerja (kolaborasi dan 

kerjasama, networking, communication skills, 

dan berbagai ketrampilan kontekstual lainnya 

terkait kompetensi ketenagakerjaan. 

4. Memilki kompetensi dan ketrampilan dalam 

pemecahan masalah (critical problem solving) 

yang terkait dengan dunia kerja. 

5. Memiliki ketrampilan dalam menganalisis 

phenomenapsychologis pekerjaan dan 

merancang perencanaan berbasis data dan 

masalah.   

5. Strategi 

1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, 

alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 

2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. 

3. Mahasiswa mengikuti kegiatan merdeka belajar diluar Progam Studi di lingkungan Unja pada 

Semester V dan Semester VI dan VII di Perguruan Tinggi lain atau instansi mitra Unja. 

4. Dekan melakukan kerjasama dengan fakultas sejenis pada Perguruan Tinggi lain atau lembaga 

lain seperti BUMN, Institusi negara, LSM dan Industri guna mendorong dan menampung 

mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM. 
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5. Melakukan Tracer Study rutin setiap tahun dengan sasaran alumni yang lulus 2 thn sebelumnya 

6. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas 

2. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan 

3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi. 

4. Lembaga lain atau Perguruan Tinggi lain yang bermitra dengan FKIP Universitas Jambi. 

5. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 
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2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu 

penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi mencakup materi dan kompetensi sehingga 

standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses 

Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan standar lainnya. Kurikulum 

pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang 

Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan 

Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup 

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.  

 Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP Nomor 19/2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi 

adalah Permendikbud Nomor 03/2020 Tentang SN-PT, pasal 8 sd 9 yang menyatakan bahwa 

Standar  isi  pembelajaran  merupakan  kriteria  minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran. Kedalaman dankeluasanmateripembelajaran harusmengacupadacapaian 

pembelajaran lulusan. Tingkat  kedalaman  dan  keluasan  materi  pembelajaran  untuk setiap 

program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu  pada  deskripsi  capaian  pembelajaran  lulusan 

(CPL) dari KKNI. 

2. Landasan Ideal  

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan  harus mengacu pada tujuan 

UNJA yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan 

memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan 

pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat universitas hingga 

dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada 

setiap matakuliah. 

Kriteria Standar Isi  UNJA harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional 

Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan UNJA harus menunjukkan dan memiliki :  
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1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;  

2. Peta kurikulum;  

3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;  

4.  Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta 

kurikulum;  

5.  Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;  

6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas matakuliah pilihan;  

7.  Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;  

8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.  

3.  Rasional  

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta 

berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun 

internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara 

berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Jambi  dimulai 

dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Universitas Jambi 

sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, 

diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna 

lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, 

maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan 

kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak 

hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus 

mampu memenuhi visi ilmiah (scientificvisions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam 

menciptakan lapangan kerjaataupun studi lanjut. Oleh karenanya, FKIP Universitas Jambi 

menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan fakultas, jurusan, program 

studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan 

pembaharu atau pengembang standar isi. Pemenuhan terhadap Standar Isi Pembelajaran 

menjadi Syarat Perlu Progam Studi dapat terakreditasi, oleh karena itu Standar Isi 

merupakan faktor resiko penting yang harus dipertimbangkan oleh Progam Studi. 
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4. Standard dan Indikator 

No. Jenis Layanan Indikator 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Program studi memiliki dokumen 

kurikulum yang dimutahirkan secara 

periodik dan beriorientasi ke depan 

sesuai dengan tuntutan era disrupsi 

inovasi dan globalisai sesuai dengan 

visi, misi, tujuan dan sasaran program 

studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi Pembelajaran  bersifat 

kumulatif dan atau integratif: 

 

 

1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara 

berkala tiap 4 sd 5 tahun dengan melibatkan 

pemangku kepentingan internal dan 

eksternal,direview oleh pakar sesuai bidang 

ilmu Prodi, industri dan asosiasi serta sesuai 

dengan kebutuhan pengguna dan 

perkembangan IPTEKS.(Syarat Perlu 

Terakreditasi) 

2. Kurikulum memuat jabaran capaian 

pembelajaran lulusan (CPL)yang sesuai 

dengan profiil lulusan berdasarkan jenjang 

KKNI mengacu pada hasil kesepakatan 

dengan asosiasi penyelenggara Program Studi 

sejenis dan organisasi profesi serta 

dimutakhirkan tiap 4 sd 5 tahun serta sesuai 

dengan kebutuhan pengguna dan 

perkembangan IPTEKS.(Syarat Perlu 

Terakreditasi) 

3. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara 

matakuliah dengan CPL yang digambarkan 

dalam peta kurikulum yang jelas, CPL telah 

dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK) serta tidak ada CPMK 

yang tidak mendukung CPL. .(Syarat Perlu 

Terakreditasi) 

4. Lulusan program diploma tiga paling sedikit 

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 

dan keterampilan tertentu secara umum;  

5. Lulusan program diploma empat dan sarjana 

paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam 

bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut 
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No. Jenis Layanan Indikator 

secara mendalam;  

6. Lulusan program profesi paling sedikit 

menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu;  

7. Lulusan program magister, magister terapan, 

dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan 

teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan  

8. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan 

subspesialis paling sedikit menguasai filosofi 

keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu. 

3 Program studi menerapkan kebijakan 

dan memiliki program tentang 

peningkatan suasana akademik yang 

baik  

 

1. Program studi memiliki program peningkatan 

suasana akademik dalam rencana 

operasional.  

2. Program studi menyelenggarakan kegiatan 

yang dapat mendorong ke arah peningkatan 

suasana akademik (seperti seminar, 

simposium, lokakarya, atau bedah buku) 

minimal sekali dalam setahun.  

4 Prodi memiliki kurikulum yang 

meingintegrasikan MK relevan dengan 

pencapaian Visi/Misi, Sasaran, dan 

Tujuan Universitas Jambi (MK 

Kewirausahaan dan Bahasa Inggris). 

1.Program studi memiliki MK wajib 

Kewirausahaan (sebesar total 9 SKS) bagi 

mahasiswa untuk mendukung kompetensi dan 

ketrampilam kewirausahaan sebagai wadah 

pencapaian Visi Unja.  

2. Program studi menyelenggarakan MK Bahasa 

Inggris untuk menunjang kemampuan dosen 

dan mahasiswa untuk mampu berkomuniaksi 

secara global dan aktif menggunakan Bahasa 

Inggris dalam berbagai kegiatan ilmiah serta 

mewujudkan Visi Unja sebagai WCEU.  

5 Tambahan Standar Isi dalam Program 

Merdeka Belajar adalah: 

Prodi memiliki kerjasama kurikulum 

(KSK)yang memfasilitasi mahasiswa 

UNJA untuk belajar diluar Program 

1. Prodi memetakan struktur matakuliah 

sehingga mahasiswa memiliki keleluasaan 

belajar diluar Prodi dengan memilih alternatif 

bentukkegiatan pembelajaran (BKP) 



18 
 

No. Jenis Layanan Indikator 

Studi baik dengan Prodi yang berbeda 

diinternal UNJA maupun Prodi sejenis 

atau Prodi yang berbeda diluar UNJA 

dan juga dengan Lembaga nonmitra 

diluar UNJAmelalui kredensial mikro. 

Selain itu mahasiswa yang berasal 

dari luar UNJA dapat mengontrak 

matakuliah yang ditawarkan Prodi 

melalui pertukaran pelajar sehingga 

Prodi memilki kurikulum yang adaptif 

terhadap perkembangan iptek dan 

kebutuhan industri, dunia usaha dan 

dunia kerja. 

diantaranya;pertukaran pelajar, magang, 

asistensi mengajar, wirausaha, studi 

inpenden, riset, proyek desa/KKN Tematik dan 

Proyek Kemanusiaan.  

2. Beban belajar mahasiswa melalui program 

merdeka belajar selama satu semester setara 

dengan 20 sks atau paling lama 2 semester 

setara dengan 40 sks dimana setiap sks dapat 

diartikan sebagai jam kegiatan untuk BKP 

selain Pertukaran Pelajar. 

 

5.Strategi 

1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, 

alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 

2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen 

3. Dekan melakukan kerjasama dengan fakultas sejenis pada Perguruan Tinggi lain atau 

lembaga lain non PT. 

4. Intensif melakukan Tracer Study setiap tahun dengan sasaran alumni yang lulus dua 

tahun sebelum dilakukan Tracer Study (TS-2) 

6.Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 

1) Dekan sebagai pimpinan Fakultas 

2) Lembaga lain atau Perguruan Tinggi lain yang bermitra dengan Unja 

3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan 

4) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi 

5) UJM fakultas dan GJM pada setiap jurusan di lingkungan FKIP Universitas Jambi 
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3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Standar Proses Pembelajaran  FKIP Universitas Jambi adalah keseluruhan tolok ukur 

pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. 

Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses 

pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran  FKIP 

Universitas Jambi mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 

Nomor 03/2020 tentang SN-DIKTI, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat 

mendukung proses pembelajaran yang baik. Berdasarkan Permendikbud Nomor 03/2020 tentang 

SN-DIKTI pasal 10 ayat (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 

Pada ayat (2) dinyatakan cakupannya adalah a) karakteristik proses Pembelajaran;b) perencanaan 

proses Pembelajaran;c) pelaksanaan proses Pembelajaran; dand) beban belajar mahasiswa. Pada 

pasal 14 ayat (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode 

Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan 

tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan 

sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan 

ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung. 

Dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan dan melatih kompetensi bakat 

dan minat mahasiswa serta memerkenalkan mahasiswa sejak dini kepada dunia kerja dan 

masyarakat maka mahasiswa dapat mengikuti Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di 

luar Program studi sebagai diatur dalam pasal 15 ayat (2) yaitu a) Pembelajaran dalam Program 

Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b)Pembelajaran dalam Program Studi yang sama 

pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c)Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan 

Tinggi yang berbeda; dan d)Pembelajaran pada lembaga non PerguruanTinggi. 

 

 

 



20 
 

2. Landasan Ideal  

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik UNJA.  

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 

1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 

42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57. Permendikbud No.03/2020  

pasal 10 sd 20. 

2. BAN – PT  

Standar akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen 

perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas 

program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan kriteriatersebut terdiri atas 9 kriteria 

dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran. 

3. Rasional 

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, khususnya proses 

pembelajaran yang sesuai standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), FKIP Universitas Jambi 

telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya Dokumen Standar Proses 

Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, peencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa khususnya 

beban belajar dalam lingkungan Prodi dan diluar Prodi maksimal 60 SKS. 

4. Standard dan Indikator 

No. Jenis Layanan Indikator 

1 Program studi menyelenggarakan  

perencanaan proses pembelajaran 

sesuai dengan KKNI  

1.Prosentase kehadiran minimal mahasiswa 80% 
2.Prosentase kehadiran minimal dosen 90 % 
3. Prosentasekehadiran dosen dan mhs pada praktikum 

90 % 
4.Prosentasetugas mandiri yang diberikan dosen kpd 

mhs 12,5% 
5.Prosentase mahasiswa menyelesaikan tugas mandiri 

100% 
6. Prosentase jumlah matakuliah dilengkapi tutorial/ 

responsi 40% 
7. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku 

referensi yang mutahir dan bahan ajar 
(handout/modul/penuntun praktikum)  

8. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk 
setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana 
pembelajaran semester (RPS)   

2 a.Program studi 
menyelenggarakan/ 

1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang  
2. Persentase mata kuliah yang diperkaya dengan  sistem 
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No. Jenis Layanan Indikator 

melaksanakan proses 
pembelajaran dengan baik yang 
bersifat interaktif, holistik, 
integratif, saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, kolaboratif, dan 
berpusat pada mahasiswa.  
 
 
b.Pelaksanaan pembelajaran 
berlangsung dalam bentuk 
interaksi antara dosen, 
mahasiswa, dan sumber belajar 
dalam lingkungan belajar tertentu 
secara on-line dan off-line dalam 
bentuk audio-visual 
terdokumentasi. 
 

e-learning (blended system) minimal 40 %.  
3. Program studi menerapkan mekanisme monitoring 

kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan 
kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan 
silabus setiap semester.  

4. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian 
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.  
5.Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian 
kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu 
pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat 
6.Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib 
menggunakan metode Pembelajaran yang efektif 
sesuai dengan karakteristik mata kuliah: diskusi 
kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran 
kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran 
berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau 
metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 
memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan. 

3 Program studi wajib menerapkan  

beban belajar mahasiswa sesuai 

aturan yang berlaku dengan 

mengikuti proses pembelajaran di 

dalam Program Studi untuk 

memenuhi sebagian masa dan 

beban belajar dan sisanya 

mengikuti proses Pembelajaran 

 

 

 

Pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam bentuk praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, atau 

praktik lapangan. 

1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa   sarjana 
paling sedikit 144 sks.  

2.paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 
   11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di 
    dalam Program Studi;  
3. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 sks  

merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada 
      Perguruan Tinggi yang sama;   
4. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 

sks; 
a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama 
di Perguruan Tinggi yang berbeda;  
b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di 

Perguruan Tinggi yang berbeda; 
c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 
5. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan 

secara penuh (16kali pertemuan) termasuk UTS  dan 
UAS dan sesuai dengan beban kreditnya.  

6.Prosentase Jam pembelajaran praktikum, praktik 
studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan 
(termasuk KKN)minimal 20% dari Jam pembelajaran 
total selama masa pendidikan. 

4 Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan proses pembelajaran 
mencakup karakteristik, 
perencanaan, pelaksanaan, 
proses pembelajaran dan beban 
belajar mahasiswa untuk 
memperoleh capaian 

UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses 
pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, 
pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar 
mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan 
ditindak lanjuti. 
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No. Jenis Layanan Indikator 

pembelajaran lulusan. 

5 Proses pembelajaran yang terkait 

dengan penelitian harus mengacu 

SN Dikti Penelitian: 1) hasil 

penelitian: harus memenuhi 

pengembangan IPTEKS, 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan daya saing 

bangsa. 2) isi penelitian: 

memenuhi kedalaman dan 

keluasan materi penelitian sesuai 

capaian pembelajaran. 3) proses 

penelitian: mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. 4) penilaian penelitian 

memenuhi unsur edukatif, 

obyektif, akuntabel, dan 

transparan. 

Program Studi memiliki bukti sahih tentang pemenuhan 

SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait 

penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada 

proses pembelajaran terkait penelitian. 

6 Proses pembelajaran yang terkait 

dengan PkM harus mengacu SN 

Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus 

memenuhi pengembangan 

IPTEKS, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan 

daya saing bangsa. 2) isi PkM: 

memenuhi kedalaman dan 

keluasan materi PkM sesuai 

capaian pembelajaran. 3) proses 

PkM:  mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. 4) 

penilaian PkM memenuhi unsur 

edukatif, obyektif, akuntabel, dan 

Program Studi memiliki bukti sahih tentang pemenuhan 

SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM 

serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses 

pembelajaran terkait PkM. 
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No. Jenis Layanan Indikator 

transparan. 

7 Kesesuaian metode pembelajaran 

dengan capaian pembelajaran. 

Contoh: RBE (research based 

education), IBE (industry based 

education), teaching 

factory/teaching industry, dll. 

Prodi memiliki bukti sahih yang menunjukkan metode 

pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan 

capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% 

s.d. 100% mata kuliah. 

8   

5.Strategi 
 

1. Dekan, Ketua Juruan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi 

Standar dan mengawasi serta mengevaluasi setiap tahapan. 

2 Dekan melakukan kerjasama dengan fakultas sejenis pada Perguruan Tinggi lain dan lembaga lain 

dalam rangka menjalankan Program Merdeka Belajar. 

3. Unit Jaminan Mutu (UJM) FKIP dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) setiap jurusan memantau dan 

mengevaluasi  proses SPMI di tingkat Fakultas dan di tungkat jurusan, khusus terkait pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

6.Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 
 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas 

2. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan 

3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi 

4. UJM FKIP dan GJM masing-masing Jurusan 

5. Dosen dan tenaga kependidikan 

6. Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang bermitra dengan FKIP Universitas Jambi dalam rangka 

Progam Merdeka Belajar 
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4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh 

pendidikan di  FKIP Universitas Jambi, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses 

pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran 

tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap 

mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen 

terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil 

penilaian mahasiswa terhadapdosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu PS/ Fakultas dengan 

pengawasan dari PJM UNJA.  

2. Landasan Ideal  

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil 

belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Kemudian 

berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 21 ayat (1) Standar penilaian pembelajaran 

merupakan kriteriaminimal tentang penilaian proses dan hasil belajarmahasiswa dalam rangka 

pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 

3. Rasional 

Dalam rangka mengevaluasi proses pembelajaran serta pencapaian standar kompetensi lulusan 

perlu ditetapkan standar penilaian dalam pembelajaran, yang juga dapat diartikan sebagai tolok 

ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, 

berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga 

tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No. Jenis Layanan Indikator 

1 Mutu pelaksanaan penilaian 
pembelajaran (proses dan hasil 
belajar mahasiswa) untuk mengukur 
ketercapaian capaian pembelajaran 
berdasarkan prinsip penilaian yang 
mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) 
objektif, 4) akuntabel, dan 5) 

1.Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 
prinsip penilaian yang dilakukan secara 
terintegrasi dan dilengkapi dengan 
rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah 
matakuliah. 
2.Lama bimbingan rata-rata hingga lulus per strata 

(bulan); 
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No. Jenis Layanan Indikator 

transparan, yang dilakukan secara 
terintegrasi. 

    a. Pembimbingan tugas akhir D3: 4 bln 
    b. Pembimbingan tugas akhir S1/D4: 8 bln 
    c. Pembimbingan tugas akhir S2 : 10  bln 
    d. . Pembimbingan tugas akhir S3: 15 bln 

2 Pelaksanaan penilaian terdiri atas 
teknik dan instrumen penilaian.  
Teknik penilaian terdiri dari: 1) 
observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk 
kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 
6) angket.Instrumen penilaian terdiri 
dari: 1) penilaian proses dalam bentuk 
rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil 
dalam bentuk portofolio, atau 3) karya 
disain. 

1.Terdapat bukti sahih yang menunjukkan 
kesesuaian teknik dan instrumen penilaian 
terhadap capaian pembelajaran minimum 75% 
s.d. 100% dari jumlah matakuliah. 

2. Persentase mata kuliah yang diuji diumumkan 
tepat waktu 100% 

3 Pelaksanaan penilaian memuat unsur-
unsur sebagai berikut: 1) mempunyai 
kontrak rencana penilaian, 2) 
melaksanakan penilaian sesuai 
kontrak atau kesepakatan, 3) 
memberikan umpan balik dan 
memberi kesempatan untuk 
mempertanyakan hasil kepada 
mahasiswa, 4) mempunyai 
dokumentasi penilaian proses dan 
hasil belajar mahasiswa, 5) 
mempunyai prosedur yang mencakup 
tahap perencanaan, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, observasi 
kinerja, pengembalian hasil observasi, 
dan pemberian nilai akhir, 6) 
pelaporan penilaian berupa kualifikasi 
keberhasilan mahasiswa dalam 
menempuh suatu mata kuliah dalam 
bentuk huruf dan angka, 7) 
mempunyai bukti-bukti rencana dan 
telah melakukan proses perbaikan 
berdasar hasil monev penilaian. 

1. Program Studi memiliki bukti sahih yang 
menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen 
penilaian terhadap capaian pembelajaran 
minimum 75% s.d. 100% dari jumlah 
matakuliah. 

2. Dosen yang menerapkan penilaian fortopolio 
terhadap pencapaian hasil belajar mahasiswa 
minimal 70 %. 

3. Prodi memiliki bukti dokumen penilaian 
fortopolio secara baik. 

4. Prodi memiliki dokumen hasil penilaian dosen 
yang meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, 
sikap, dan social. 

5. Dosen yang menerapkan penilaian yang 
meliputi aspek di atas minimal 70 %. 

 

4 Program studi memiliki format dan 
rubrik penilaian khusus untuk 
mahasiswa yang mengikuti program 
MBKM untuk 8 bentuk kegiatan 
pembelajaran.  

1. Dosen pendamping atau pembimbing MBKM 
menguasai dan menerapkan rubrik penilaian 
khusus untuk kegiatan MBKM . 
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5. Strategi Pencapaian 
 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan wakil dekan bidang 

akademik secara berkala. 

2. Dekan, ketua jurusan dan ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan 

untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, 

dan instrumen penilaian. 

3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas. 

4. Pada kegiatan Merdeka belajar dibuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra atau 

institusi mitra antara lain: proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, 

sistim transfer kredit  

6. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 
 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas 

2. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan 

3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 

4. Perguruan tinggi mitra dan institusi mitra yang berkolaborasi menyelenggarakan Program 

Merdeka Belajar. 
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5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Pasal 12 Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai 

anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan 

memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui 

penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen secara perseorangan atau 

berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ 

atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik 

serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.Pada lingkungan pendidikan tinggi, 

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga 

kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga 

penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 28 ayat (1) Standar 

Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi 

Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian Pembelajaran lulusan. 

2. Landasan Ideal  

Program studi di lingkungan  UNJA mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi 

kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan 

tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak 

tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan 

penjaminan mutu program akademik.  

Program studi di lingkungan  UNJA juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti 

pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan 

kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. 

Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan 

pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu 

program akademik.Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam 

Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 Pasal 28 sd 32. 
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3.Rasional  

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses-output pada system 

pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting 

tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga 

kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga 

kependidikan yang semakin baik.Kemudian untuk mengawal keberlangsungan Program Studi, 

jumlah dosen dan jabatan akademik dosen menjadi factor penentu penting sebagai syarat perlu 

dan syarat peringkat terakreditasi. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No. Jenis Layanan Indikator 

1 Dosen wajib memiliki 

kualifikasi akademik dan 

kompetensi pendidik, serta 

memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian  

pembelajaran lulusan 

- Dosen program diploma tiga dan program diploma empat 

harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan 

magister atau magister terapan yang relevan dengan 

Program Studi atau dapat menggunakan dosen 

bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi 

dan berkualifikasi paling rendah setara  dengan jenjang 8 

(delapan) KKNI.  

-Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik 

paling rendah lulusan magister atau magister terapan 

yang relevan dengan program studi, dan dapat 

menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan 

dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah 

setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).  

- Dosen program magister harus berkualifikasi akademik 

lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan 

program studi, dan dapat menggunakan dosen 

bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi 

dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) 

KKNI).  

- Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik 

lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan 

program studi, dan dapat menggunakan dosen 

bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi 

dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) 
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No. Jenis Layanan Indikator 

KKNI.  

- Dosen program doktor dan program doktor terapan yang 

menjadi pembimbing utama disertasi, harus sudah 

pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah 

pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  

- Prosentase dosen dengan kualifikasi doctor untuk 

mencapai peringkat akreditasi unggul minimal sebesar 

41%. 

2 Dosen wajib melakukan 

penghitungan Beban Kerja 

Dosen (BKD) secara periodik 

dan teratur.  

 

- Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain 

pada :  

A. Kegiatan pokok dosen yang mencakup :  

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

pembelajaran;  

2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;  

3. Pembimbingan dan pelatihan;  

4. Penelitian; dan  

5. Pengabdian kepada masyarakat;  

B. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan  

tugas tambahan; dan  

C. Kegiatan penunjang.  

- Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu,atau 

setara dengan mengelola 12 sks beban belajar 

mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas 

tambahan.  

- Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan 

dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen 

yang mendapatkan tugas tambahan.  

- Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian 

terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, 

tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang 

setara paling banyak 10 mahasiswa.  

3 Program studi menentukan 

dosen pembimbing akademik 

bagi setiap mahasiswa dan 

melakukan proses 

pengendalian pembimbingan 

akademik mahasiswa setiap 

semester  

 

1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen 

pembimbing akademik dan monitoring proses 

pembimbingan.  

2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per 

dosen pembimbing maksimal 20 orang  

3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen 

pembimbing akademik minimal 3 kali per semester  

4 Program studi menentukan 

dosen pembimbing tugas 

1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen 

pembimbing tugas akhir dan pengendalian 
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No. Jenis Layanan Indikator 

akhir bagi setiap mahasiswa 

dan melakukan proses 

pengendalian penyelesaian 

tugas akhir mahasiswa 

penyelesaian tugas akhir.  

2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir  

program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai 

dengan bidang keahliannya.  

3. Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir 

sebagai  pembimbingutama tidak melebihi 10 orang 

pada seluruh jenjang Pendidikan. 

4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama 

penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.  

5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa 

maksimal 6 bulan bila tugas akhirnya dalam satu 

semester dan 12 bulan bila dalam kurikulum ditawarkan 

dua semester.  

5 Dosen tetap wajib memiliki 

keahlian di bidang ilmu yang 

sesuai dengan disiplin ilmu 

pada program studinya.  

 

- % Kesesuaian kompetensi/bidang keahlian dengan 

matakulaih yg diampu: 90%.  

- Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu 

untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap 

program studi paling sedikit 5 (lima) orang.  

- Jumlah dosen dengan bidang keahlian yang relevan 

dengan kompetensi inti Program Studi minimal 12 orang 

sebagai syarat peringkat akreditasi unggul. 

- Dosen tetap untuk program magister, dan program doktor 

paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau 

profesor.  

6 Penyediaan Dosen  1. Rasioterbaik jumlah dosen Saintek danMahasiswa1:14. 

Sedangkan untuk dosen sosial humaniora 1:23 

2.% Jumlah dosen tetapdari jumlah seluruh dosen : 87% 

3.% Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi minimal S2 

yang mengajar S1 dan Diploma:100% 

4.% Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi minimal S3 

yang mengajar S2 dan S3 : 100% 

5. Jabatan akademik minimal lektor untuk mencapai 

peringkat unggul akreditasi minimal 57% 

6. Prosentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh 

dosen tetap Program Studi tidak melebihi 15% 

7 Pengembangan kompetensi 

dosenberdasarkan Renstra 

Universitas Jambi 

1.  Jumlah dosen yang mengikuti 

peningkatan kualifikasi pendidikan : 19 org 

2.  Jumlah dosen yang mengikuti 

peningkatan kompetensi : 70 orang 

8 Penyediaan tenaga 

kependidikan sesuai 

kualifikasi dan Kompetensi 

1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling 

rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan 

dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan 
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No. Jenis Layanan Indikator 

fungsinya. 

2. Khusus Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik 

paling rendah SMA atau sederajat. 

3. % Kesesuaian kualifikasi pendidikan: 90% 

4.% Kesesuaian kompetensi/bidang Keahlian :80% 

5.Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti 

peningkatan kualifikasi pendidikan: 13 orang 

6. Jumlah tenaga kependidikan yang 

mengikuti peningkatan kompetensi : 25 orang 

9 Program studi memiliki 

program untuk mengundang 

tenaga ahli/ pakar sebagai 

pembicara dalam atau luar 

negeri pada seminar, 

pelatihan atau sebagai dosen 

tamu dalam proses 

pembelajaran.  

- Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam 

seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar UNJA 

sekurang-kurangnya 12 orang selama lima tahun .  

10 Fakultas memiliki mekanisme 

monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen dalam bidang 

tridarma dan 

mendokumentasikan rekam 

jejaknya yang mampu telusur.  

 

- Rata-rata ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen 

tetap Program Studi: 12-16 SKS.  

- Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 

14-16 kali.  

- Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai 

pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ 

penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan 

(nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun.  

11 Kualifikasi dan kecukupan 

tenaga kependidikan 

berdasarkan jenis 

pekerjaannya (administrasi, 

pustakawan, teknisi, dll.) 

UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi 

tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan 

layanan program studi dan mendukung pelaksanaan 

akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan 

program studi. 

12 Kualifikasi dan kecukupan 

laboran untuk mendukung 

proses pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan program 

studi. 

UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap 
jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 
kualifikasinya sesuai 

dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, 

serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi 

tertentu sesuai bidang tugasnya. 
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5.Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal 

maupun eksternal. 

2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka 

panjang. 

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk 

peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. 

 

6. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas 

2. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan 

3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 

4. Dosen dan tenaga kependidikan 
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6.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan penyelenggaraan pendidkan di FKIP Universitas Jambi. Sedangkan Prasarana merupakan 

segala sesuatu dimana penunjang utama terselenggaranya proses kegiatan Tridharma yang rutin di 

lingkungan FKIP Universitas Jambi. Sarana akademik yang dimiliki FKIP Universitas Jambi 

mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan 

dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. 

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:  

a) Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai 

kelengkapan di ruang kelas, white board, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-

lain. (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.  

b) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, 

atau di simpan pada personal computer. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan 

dengan tujuan akademik yang sudah ditetapkan oleh UNJA. 

Prasarana Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :  

a) Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang 

kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang 

perpustakaan, ruang 33endidik, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, 

seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni termasuk asrama 

mahasiswa. 

b) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, 

parkir, pertamana, hutan kampus dan fasilitas penunjang lainnya. 

2.Landasan Ideal  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 pasal 33 Standar sarana dan prasarana 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian 

pada pasal 34 pada ayat (1) diatur bahwa Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 sebagai berikut: a.Perabot; b.Peralatan pendidikan; c.Media pendidikan; d.buku, 

buku elektronik, dan repositori; e.sarana teknologi informasi dan komunikasi; f.instrumentasi 

eksperimen; 
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g.sarana olahraga;h.sarana kegiatan seni atau drama dan tari;i.sarana fasilitas umum;j.bahan habis 

pakai; dan pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa jumlah,jenis,danspesifikasisaranasebagaimanadimaksud  

tersebut diatas  ditetapkan  berdasarkan  rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik 

metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan 

pelayanan administrasi akademik. Kemudian standar Prasarana pembelajaran yang dibutuhkan 

sebagaimana termuat dalam pasal 35 diantaranya: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) 

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

g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang Rektorat perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata 

usaha; dan k) fasilitas umum yaitu : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. 

3. Rasional  

Untuk mendukung proses pembelajaran sangat dibutuhkan sarana prasarana yang 

sesuai standar, yang meliputi (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang 

kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang 

olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah 

peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio 

ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-

mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk 

mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana 

diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan 

secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka FKIP 

Universitas Jambi menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi 

pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua jurusan dan ketua program studi . 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No. Jenis Layanan Indikator 

1 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu 

sarana dan prasarana untuk 

menjamin pencapaian capaian 

pembelajaran dan meningkatkan 

suasana akademik. 

UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang 

mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk 

menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan 

meningkatkan suasana akademik. 

2 Jurusan/Program Studi didukung 

dengan prasarana pendidikan yang 

1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan 

keamanan, serta jumlahnya mencukupi  
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No. Jenis Layanan Indikator 

memadai dan bermutu baik (ruang 

kantor, ruang dosen, ruang kelas, 

ruang sidang)  

 

2. Ruang kerja Rektorat: minimal 15 m2 per orang  

3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang  

4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen  

5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m2 per mahasiswa  

6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa  

3 Jurusan/fakultas didukung dengan 

prasarana air, listrik, dan gas yang 

mencukupi  

 

1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis 

dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara 

secara rutin, dan tersedia setiap saat.  

2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, 

reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya 

memenuhi persyaratan teknis, kualitas air 

memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia 

setiap saat di seluruh bangunan.  

3. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan 

keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan 

tersedia setiap saat.  

4 Jurusan/fakultas didukung oleh 

prasarana penunjang yang 

lengkap, bermutu baik dan 

mencukupi untuk kebutuhan 

mahasiswa.  

 

1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya 

mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, 

berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara 

rutin minimal 2 kali sehari.  

2. Kantin: luasan minimal 4 m2 per mahasiswa, 

ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan 

memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung 

fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan 

pencucian peralatan yang mencukupi, 

pembuangan air yang tertutup, dan penjaja 

makanan yang memenuhi persyaratan higiene.  

3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 12 m2 per 

ruangan  

4.Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan 

memenuhi persyaratan untuk poliklinik.  

5.Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal 

wisudawan  

6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai  

dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang 

per kamar), bermutu baik dan dirawat secara 

terjadwal.  

7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung 

(indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga 

tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses 

dengan mudah.  

8. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m2 per orang, 
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No. Jenis Layanan Indikator 

bermutu baik, dan jumlah mencukupi  

5 Jurusan/fakultas didukung oleh 

prasarana pengelolaan sampah 

terpadu dan pengelolaan limbah 

laboratorium.  

 

1.Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan 

sampah terpadu dan limbah laboratorium secara 

lengkap.  

2.Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan 

sampah mulai dari pewadahan (sekaligus 

pemilahan), pengumpulan, tempat pembuangan 

sementara, tempat pembuangan akhir (bila diolah 

dengan kualitas baik).  

3.Pengolahan sampah dengan insinerator/emisinya 

tidak melampaui ambang batas.  

4. Pengelolaan sampah dengan composting 

memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah 

dan bangunan lainnya.  

5. Unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari 

laboratorium limbah domestik, dilakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3  

6. Hasil pengolahan limbah yang dibuang ke saluran 

drainase/badan air memenuhi baku peruntukan 

badan air setempat 

6 Jurusan/fakultas didukung oleh 

perpustakaan dengan koleksi 

pustaka yang sesuai bidang 

dengan jumlah yang memadai  

 

1. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang  

2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: 

≥ 400 judul (dalam tiga tahun terakhir)  

3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir: 

≥ 200 judul (dalam tiga tahun terakhir)  

4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai 

bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam 

tiga tahun terakhir)  

5. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai 

bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam 

tiga tahun terakhir)  

6. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi 

yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor 

lengkap (dalam tiga tahun terakhir)  

7. Jumlah jurnal imiah internasional bereputasi yang 

sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap 

(dalam tiga tahun terakhir)  

8. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: ≥9 

judul (dalam tiga tahun terakhir).  

9. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan 

di luar perguruan tinggi  

   (termasuk akses secara online) 
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No. Jenis Layanan Indikator 

7 Proses belajar mengajar di 

program studi didukung sarana 

laboratorium yang bermutu baik 

dan dapat diakses oleh mahasiswa 

untuk praktikum dan penelitian 

tugas akhir.  

1. Luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang 

simulasi/lapang minimal 2 m2 per mahasiswa  

8 Ruangan untuk kegiatan akademik 

(kuliah/praktikum/ penelitian tugas 

akhir/seminar mahasiswa/ ujian 

sidang sarjana) didukung peralatan 

utama yang mencukupi, bermutu 

baik dan dapat digunakan setiap 

saat.  

 

1.Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan 

perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar 

yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, 

penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, 

sound system, dan internet/Wifi), serta dapat 

digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)  

2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan 

praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi 

dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, 

papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan 

habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat 

dugunakan setiap hari.  

9 Proses belajar mengajar didukung 

oleh sistem pengelolaan data dan 

informasi tentang penyelenggaraan 

program akademik di program studi 

yang mudah diakses  

 

1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang 

lengkap dan canggih  

2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-

upgrade minimal 1 tahun 1 kali  

3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai 

lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 

jam per hari  

4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi 

komputer serta didukung dana yang memadai  

5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan 

internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per 

mahasiswa)  

6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 

1:10  

7. Ruang komputer minimal 1 m2/mahasiswa  

8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung 

oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang 

memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara 

secara layak.  

9. Pengelolaan data akademik di program studi 

didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, 

ditangani dengan komputer, dan dapat diakses 

melalui jaringan luas/ WAN)  

10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia 
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No. Jenis Layanan Indikator 

dan Inggris yang menyediakan informasi 

akademik dan non-akademik bagi pemangku 

kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan 

secara reguler (minimal 1 kali per minggu).  

10 Untuk menunjang pelaksanaan 

pembelajaran daring, tersedia 

fasilitas pendukung yang memadai 

1. Tersedianya akses internet secara baik dan 

kuntinu baik oleh dosen dan mahasiswa. 

2. Tersedianya dukungan kuota bagi mahsiswa dan 

dosen. 

3. Tersedia pernagkat spt gadget, laptop, dan 

pendukung elektronik lainnnya secara memadai. 

11 Program MBKM yang terintegrasi 

dalam 8 bentuk kegiatan 

pembelajaran didukung oleh 

fasilitas memadai baik di internal 

Unja maupun dengan mitra 

(eksternal). 

1. Tersedianya fasilitas pendukung yang memadai 

dalm 8 kegiatan pembelajaran MBKM yang 

meliputi (ruang kantor, praktikum/praktek, 

peralatan yang dperlukan, sarana perkantoran, 

dsb. 

2. Tersedianya akses internet dan sarana 

komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan 

dosen pembimbing dan atau mentor di tempat 

kerja. 

5. Strategi 

1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan wakil dekan secara berkala 

2. Pimpinan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun 

dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 

3. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam 

penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi 

anggaran dari pemerintah. 

6.Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas 

2. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan 

3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 

4. Mitra PT dan Lembaga Non PT sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

dalam kerangka Kampus Merdeka. 
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7.STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Pengelolaan pembelajaran merupakanpengaturan yang terkait dengan perencanaan, 

pelaksanaan,dan pengawasan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di seluruh Program Studi, 

dilakukan secara sistemik sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di 

FKIP Universitas Jambi. Standar pengelolaan pembelajaran bertitik tolak dari standar nasional 

pendidikan tinggi yang mengatur fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan seluruh kegiatan pembelajaran pada seluruh jenjang Pendidikan yang 

diselenggarakan Program Studi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pendidikan tinggi.  

2. Landasan Ideal  

Berdasarkan Permendikbud No.03 tahun 2020 pasal 40 ayat (1) standar pengelolaan 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 

Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar 

sarana dan prasarana pembelajaran. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Standar pengelolaan 

Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi 

lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. 

3.Rasional  

Dalam mengendalikan mutu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, perlu ditetapkan 

suatu standar pengelolaan pembelajaran di FKIP Universitas Jambi, yang mengacu pada standar 

kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

4.Jenis Layanan dan Indikator  

No Jenis Layanan Indikator 

1 Program studi wajib melakukan  

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

1. Program studi wajib melakukan penyusunan 

kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap 

mata kuliah.  
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No Jenis Layanan Indikator 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan pembelajaran.  

2. Program studi wajib menyelenggarakan program 

pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam 

rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.  

3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik 

yang menciptakan suasana akademik dan budaya 

mutu yang baik.  

4. Program studi wajib melakukan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran.  

5. Program studi wajib melaporkan hasil program 

pembelajaran secara periodik sebagai sumber data 

dan informasi dalam pengambilan keputusan 

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.  

6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara 

on-line melalui portal http://siakad.unja.ac.id/ 

2 Program studi memiliki aturan 

dan panduan pengaturan 

pengelolaan pembelajaran sesuai 

dengan skema pembelajaran 

daring, blended, dan tatap muka.  

1. Tersedianya aturan atau panduan bagi dosen dan 

mahsiswa tentang mekanisme pembelajaran 

daring, blended, dan tatap muka konvensional. 

 

3 Program studi memiliki aturan 

dan panduan pengelolaan 

pembelajaran khusus program 

MBKM (8 bentuk kegiatan 

pembelajaran). 

1. Tersedianya aturan dan panduan bagi dosen dan 

mahasiswa terhadap pelaksanaan MBKM yang 

terintergrasi dalam 8 bentuk kegiatan 

pembelajaran. 

4 Program studi memilki 

perencanaan pengawasan 

terhadap pengelolaan 

pembelajaran secara periodic. 

1. Tersedianya dokumen yang meliputi: jadwal, 

petugas, instrument, hasil pengawasan, dan tindak 

lanjut hasil pengawasan.  

2. Prodi melakukan MONEV efektifitas  pelaksanaan 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tiap 

akhir semester 
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5.Strategi 

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya 

secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar 

yang ditentukan. 

2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga 

kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara pimpinan jurusan dan program studi. 

3. Dekan melakukan kerjasama dengan Perguruan tinggi atau lembaga mitra lain untuk 

memfasilitasi dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan 

khusus mahasiswa kepentingannya untuk mendukung kegiatan merdeka belajar 

 

6.Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas 

2. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan 

3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 
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8.STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan 

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi 

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

pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya 

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

Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan 

standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.  

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan 

secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:  

a. jenis program studi;  

b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi  

c. indeks kemahalan wilayah;  

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan 

tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan 

dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.  

2. Landasan Ideal  

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 40 

Tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal Universitas Jambi dan juga lebih spesifik diatur 

dalam Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 Pasal 42 sd 44. Pada pasal 43 dinyatakan Perguruan 

Tinggi wajib: 

a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakanpencatatan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan ProgramStudi; 

b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana 

kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan 

c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standarsatuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir 

tahun anggaran. 
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3. Rasional 

Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan 

penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan 

pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga 

untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan 

mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan hal-hal 

tersebut maka FKIP Universitas Jambi menetapkan standar pembiayaan. 

4. Jenis Layanan dan Indikator  

No. Jenis Layanan Indikator 

1 Jurusan/program studi 

memperoleh dana operasional 

penyelenggaraan tridarma secara 

memadai  

1. Rata-rata dana operasionalpendidikan/mahasiswa 

/ tahun dalam 3 tahun terakhir minimal: Rp 20 juta 

(diploma & sarjana), Rp 28 (magister), Rp 40 juta 

(doctor) 

2. Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 

tahun terakhir minimal: Rp 10 juta (diploma dan 

sarjana), Rp 28 juta (magister), Rp 30 juta (Doktor)  

3.Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun 

terakhir minimal: Rp 5 juta (Diploma, Sarjana, 

Magister, Doktor)  

2 Realisasi investasi (SDM, sarana 

dan prasarana) yang mendukung 

penyelenggaraan tridharma. 

Persentase realisasi dana untuk investasi SDM 

serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan 

perencanaan investasi serta melebihi standar 

pembelajaran, penelitian dan PkM untuk 

mendukung terciptanya suasana akademik yang 

sehat dan kondusif. 

3 Kecukupan dana untuk menjamin 

pencapaian capaian 

pembelajaran. 

Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional 

tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta 

memiliki kecukupan dana untuk rencana 

pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung 

oleh sumber pendanaan yang realistis. 
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5.Strategi 

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan unit-unit yang ada di 

bawahnya dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh 

penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 

2. Pimpinan fakultas melalui secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi 

pengawasan dan audit internal keuangan. 

3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran 

dan optimalisasi penerimaan. 

 

6.Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas 

2. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan 

3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 

4. Ketua unit-unit lainnya 
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9.STANDAR HASIL PENELITIAN 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran 

yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi,data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan 

yang telah ditatpkan UNJA dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai 

komitmen UNJA untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya 

dan seni.Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang 

penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UNJA, dimana aktifitas 

penelitian unggulan, mengkaji berbagai isu lokal maupun regional, baik di bidang pertanian, 

peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan, maupun kesehatan dan kedokteran. Guna 

meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, UNJA melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan 

profesionalisme para penelitinya. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini ialah menjadikan 

penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma PerguruanTinggi 

dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan 

peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama. 

2. Landasan Ideal  

Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 

45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.Lebih khusus lagi berdasarkan 

Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pada pasal 42 ayat (1 sd 5) bahwa (1) Standar hasil Penelitian 

merupakan kriteria minimaltentang mutu hasil Penelitian; (2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi 

diarahkan dalamrangka mengembangkan ilmu pengetahuan danteknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; 
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(3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan semua luaran yang dihasilkan 

melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik; (4) hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi 

ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan 

peraturan di Perguruan Tinggi; (5) hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu 

dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara 

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan 

untukmenyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan 

UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian dalam dunia 

pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Publikasi ilmiah hasil-hasil 

penelitian mahasiswa jenjang magister dan doctor menjadi syarat penentu peringkat akreditasi 

Program Studi. Hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa merupakan syarat penentu peringkat 

akreditasi untuk jenjang Pendidikan magister dan doctor, 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Penelitian DTPS yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa program studi dalam 3 

tahun terakhir. 

Rata-rata judul penelitian yang melibatkan mahasiswa 

minimal 21% 

2 Etik Penelitian Adanya komisi etika penelitian yang indikatornya 

berupa tinjauan (review) aspek etika penelitian 

3 

 

Kegunaan dan relevansi dengan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan  

 

Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:  

➢ minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam 

setiap penelitian  

➢ Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 
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No Jenis Layanan Indikator 

1 per Prodi dalam setiap 2 tahun.  

➢ Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang 

dihasilkan minimal 1 per Prodi dalam setiap 3 

tahun.  

4 Mempunyai nilai komersial  Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan 

minimal 1 per Prodi dalam setiap 3 tahun.  

5 Hasil penelitian dipublikasikan dalam 

bentuk artikel ilmiah (buku, 

prosiding, jurnal nasional dan 

internasional, HaKI/paten)  

 

➢ Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam 

bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah 

nasional/internasional minimal 2 per peneliti per 

tahun.  

➢ Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh 

penghargaan/award di tingkat nasional/internasional 

minimal 1 karya per Prodi per tahun.  

➢ Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per 

program studi per 2 tahun.  

6 Dosen di program studi yang 

melaksanakan kegiatan penelitian 

dengan melibatkan mahasiswa  

Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas 

biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri 

(sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) 

minimal 1 judul per tahun  

 

7 Memfasilitasi hasil penelitian yang 

dipublikasikan/Thn 

1.Jumlah hasil penelitian yang dilaporkan/tahun: 

minimal satu judul per dosen 

2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada 

jurnal yang terakreditasi nasional minimal satu artikel 

per dosen per tahun. 

3.JUmlah hasil penelitian yang berhasil dipublikasikan 

pada jurnal terindeks scopus dalam tiga tahun 

minimal tiga artikel per Program Studi. 

4.Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik 

forum nasional maupun internasional: minimal satu 

artikel per dosen per tahun. 

8 Fasilitasi aplikasi/ penerapan hasil 1.Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan: satu 
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No Jenis Layanan Indikator 

penelitian dosen dan mahasiswa Judul per Program Studi dalam tiga tahun 

2.Jumlah hasil penelitian yang tepat Guna : satu Judul 

per Program Studi dalam tiga tahun 

9 Pendaftaran hasil penelitian dosen 

dan mahasiswa untuk mendapatkan 

Paten 

Jumlah hasil penelitian yangmemperoleh Paten dan 

atau Paten sederhana: minimal satu Judul per 

Program Studi dalam tiga tahun 

10 Luaran hasil-hasil penelitian dosen 

dan mahasiswa  

1.Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan 

HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan 

Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, dll.) dalam tiga tahun perp Program studi 

minimal satu 

2.Jumlah artikel popular yang dipublikasikan pada 

media massa internasional dalam tiga tahun minimal 

satu artikel popular. 

3. Jumlah artikel popular yang dipublikasikan pada 

media massa nasional dalam tiga tahun minimal dua 

artikel popular. 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan penelitian. 

2.   Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian di tingkat fakultas 

3.  Dosen 
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10. STANDAR ISI PENELITIAN 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran 

yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi,data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan 

yang telah ditatpkan UNJA dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai 

komitmen UNJA untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya 

dan seni.Untuk itu,sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang 

penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UNJA, dimana aktifitas 

penelitian unggulan, mengkaji berbagai isu lokal maupun regional, baik di bidang pertanian, 

peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan, maupun kesehatan dan kedokteran. Untuk 

merealisasika berbagai bidang penelitian unggulan tersebut, ada 3 kategori penelitian yang dapat 

dilaksanakan oleh peneliti UNJA, yaitu: 

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat 

berkaitandengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu; 

2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat 

menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; 

3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas 

permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat 

memenuhikebutuhan mereka. 

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UNJA dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan 

output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk 

meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar; 

2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu 

pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa 

produk dan paten. 
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Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan 

semua staf akademik UNJA beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang 

berkepentingan. 

2. Landasan Ideal  

Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 

45 menyatakan: (1)Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.Lebih khusus lagi berdasarkan 

Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pada pasal 47 ayat (1 sd 6) bahwa (1) Standar isi Penelitian 

merupakan kriteria minimaltentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian; (2) Kedalaman dan 

keluasan materi Penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materipada Penelitian 

dasar dan Penelitian terapan. 

(3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus berorientasi pada 

luaran penelitianyang berupa penjelasan atau penemuan untukmengantisipasi suatu gejala, 

fenomena, kaidah, model,atau postulat baru; (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana 

dimaksudpada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitianyang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagimasyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri.(5) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapanmencakup materi kajian 

khusus untuk kepentingannasional.(6) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapanharus 

memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masamendatang. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan 

UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian dalam dunia 

pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. 
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4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Relevansi penelitian 

pada UPPS mencakup 

empat unsur-unsur 

penting 

 

UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan 

mahasiswa yaitu:  

1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan 

mahasiswa, 

2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan 

agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan 

penelitian.  

3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan 

mahasiswa dengan peta jalan, dan  

4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi 

penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan penelitian. 

2.   Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian. 

5. Melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga mitra yang biang kajiannya sama dengan topik 

dan roadmap penelitian di Unja 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian tingkat fakultas 

3.  Dosen 

4.  Lembaga/Intansi yang bermitra dalam penelitian dengan Unja 
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11. STANDAR PROSES PENELITIAN 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang 

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi,data 

dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan 

yang telah ditetapkan UNJA dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai 

komitmen UNJA untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya 

dan seni. Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UNJA 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan 

output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk 

meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar; 

2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu 

pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa 

produk dan paten. 

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan 

semua staf akademik FKIP Uniersitas Jambi beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar 

yang berkepentingan. 

2. Landasan Ideal  

Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 

menyatakan: (1)Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan 

dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi 

keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.Pada Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 diatur pada 

pasal 48 ayat (1 sd 5) bahwa (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimaltentang 

kegiatan Penelitian yang terdiri atasperencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (2) Kegiatan 
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Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah 

danmetode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomikeilmuan dan budaya akademik; (3) 

Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan,serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;(4) Kegiatan Penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswadalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis,atau disertasi harus 

memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaianPembelajaran 

lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. (5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswadinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (4). 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan 

UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian dalam dunia 

pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Perencanaan penelitian  1. Ada perencanaan penelitian (road map) di Program Studi.  

2.Ketepatan waktu seleksi proposal : 7 hari 

3.Prosentase proposal yang diusulkan Dosen Tetap Prodi per 

tahun: 100% 

4.Prosentase proposal yang lolos seleksi Dosen Tetap Prodi per 

tahun: 100%  

5.Jumlah proposal yang didanai oleh Instansi diluar UNJA 2 per 

Prodi 

2 Pelaksanaan penelitian  1.Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map  

2.Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian :8 bulan 

3 Monitoring dan evaluasi 

penelitian  

1.Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penelitian. 

2.Ketepatan waktu laporan hasil Penelitian: 5 minggu 

4 Mahasiswa memperoleh 

layanan bimbingan 

penelitian  

 

➢ Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh 

mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 

minimal 10%  

➢ Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima 

terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa 
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No Jenis Layanan Indikator 

program studi S1 minimal 30%  

➢ Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program 

Kreatifitas Mahasiswa lebih dari 50 orang per tahun 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan penelitian. 

2. Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian.  

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian tingkat fakultas 

3. Dosen 
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12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran 

yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi,data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan 

yang telah ditetapkan UNJA dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai 

komitmen UNJA untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya 

dan seni. Untuk itu,sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang 

penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UNJA, dimana aktifitas 

penelitian unggulan, mengkaji berbagai isu lokal maupun regional, baik di bidang pertanian, 

peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan, maupun kesehatan dan kedokteran. Untuk 

merealisasika berbagai bidang penelitian unggulan tersebut 

2. Landasan Ideal  

Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 

45 menyatakan: (1)Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. 

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, FKIP Universitas Jambi melalui unit 

penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitinya. Pada Permendikbud Nomor 03 

tahun 2020 pasal 49 ayat  

(1 sd 5) bahwa (1) Standar penilaian Penelitian merupakan kriteriaminimal penilaian terhadap proses 

dan hasil Penelitian; (2) Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara terintegrasipaling sedikit memenuhi unsur:a. edukatif, yang merupakan penilaian 

untukmemotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutuPenelitiannya;b. objektif, yang merupakan 

penilaian berdasarkankriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;c. akuntabel, yang merupakan 

penilaian Penelitianyang dilaksanakan dengan kriteria dan proseduryang jelas dan dipahami oleh 
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peneliti; dand. transparan, yang merupakan penilaian yangprosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses olehsemua pemangku kepentingan; (3) Penilaian proses dan hasil Penelitian harus 

memenuhiprinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan memperhatikan kesesuaian 

dengan standar hasil,standar isi, dan standar proses Penelitian; (4) Penilaian Penelitian dapat 

dilakukan denganmenggunakan metode dan instrumen yang relevan,akuntabel, dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaiankinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian; (5) Penilaian Penelitian 

yang dilaksanakan oleh mahasiswadalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi,tesis, atau 

disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan 

UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian dalam dunia 

pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Perencanaan  ➢ Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.  

➢ Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan 

berkelanjutan.  

2 Pelaksanaan  

 

➢ Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal.  

➢ Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.  

➢ Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan 

proposal.  

➢ Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian 

dengan proposal.  

3 Evaluasi dan perbaikan  ➢ Ada checklist penilaian kesesuaian  

➢ Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian  
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5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan penelitian. 

2.  Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian. 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian tingkat fakultas 

3. Dosen 
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13. STANDAR PENELITI 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran 

yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi,data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan 

yang telah ditetapkan UNJA dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai 

komitmen UNJA untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya 

dan seni.Untuk itu,sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang 

penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UNJA, dimana aktifitas 

penelitian unggulan, mengkaji berbagai isu lokal maupun regional, baik di bidang pertanian, 

peternakan, ekonomi, hukum, kependidikan, maupun kesehatan dan kedokteran. Dengan merujuk 

pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UNJA dapat dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu: 

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan 

output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk 

meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar; 

2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu 

pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa 

produk dan paten. 

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf 

akademik UNJA beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan. 

2. Landasan Ideal  

Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 

45 menyatakan: (1)Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. 
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Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, UNJA melalui Lembaga Penelitian harus 

meningkatkan profesionalisme para penelitinya.Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah 

menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma 

PerguruanTinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, 

juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.Pelaku penelitian 

harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang 

sudah disepakati dan berlaku di UNJA, termasuk didalamnya keberadaan kelompok etik pelaku 

penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang 

melanggar kode etik pelaku penelitian. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pasal 50 ayat (1 sd 5) bahwa  (1) 

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian; (2) 

Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan 

dan tingkat kedalaman Penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian; (4) Kemampuan peneliti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian; (5) 

Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait 

sesuai dengan kewenangannya. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan 

UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian dalam dunia 

pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. 
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4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Profesionalisme peneliti  Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.  

2. Keterlibatan dosen 
dalam penelitian per 
tahun 

1. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen :1:1 
2.Jumlah judul penelitian dibandingkan dosen : 1: 1,6 

3 Pelibatan mahasiswa 
dalam penelitian dosen 

Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total 
mahasiswa;1 : 20 

2 Capaian peneliti  
 

Jumlah penghargaan yang diperoleh :  
➢ Minimal 1 penghargaan berskala nasional per Program 

Studi per 2 tahun  
➢ Minimal 1 penghargaan berskala internasional per Program 

Studi per 5 tahun  

3 Sumberdaya dosen yang 
mencukupi dan 
memenuhi kualifikasi 
pendidikan  

Persentase dosen yang mengikuti kerjasama penelitian di luar 
negeri > 4% (terhadap jumlah dosen di Program Studi)  
 

4 Artikel karya ilmiah 
DTPS yang disitasi 
dalam 3 tahun terakhir. 

Jumlah artikel ilmiah yang terindeks scopus per program studi 
dalam satu tahun minimal satu artikel 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan penelitian. 

2. Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian tingkat fakultas 

3. Dosen 
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14.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran 

yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi,data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan 

yang telah ditetapkan UNJA dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai 

komitmen UNJA untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya 

dan seni. 

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UNJA dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan 

output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk 

meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar; 

2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu 

pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa 

produk dan paten. 

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan 

semua staf akademik UNJA beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang 

berkepentingan. 

2. Landasan Ideal  

Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 

45 menyatakan: (1)Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.Dalam mewujudkan hasil penelitian 

yang berkualitas telah diatur dalam Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pada pasal 51 ayat (1 sd 3) 
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bahwa (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakankriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan 

untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitiandalam rangka memenuhi hasil Penelitian.(2) 

Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas 

Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait 

denganbidang ilmu Program Studi;b. proses Pembelajaran; danc. kegiatan Pengabdian kepada 

asyarakat. (3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus 

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan 

UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian dalam dunia 

pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Ketersediaan sarana 
dan prasarana yang 
mendukung kegiatan 
penelitian.  
 

➢ Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan 
jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik  

➢ Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan 
prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, 
kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).  

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan penelitian. 

2.   Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian. 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian tingkat fakultas  

3. Dosen 
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15.STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

 FKIP UNIVERITAS JAMBI  

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran 

yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi,data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.Standar 

pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan 

penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 

penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM). 

Ruang lingkup dalam pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh LPKM diantaranya a) 

memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan 

tinggi; b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek 

peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

jumlah dan mutu bahan ajar; c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 

penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;d) melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e) 

memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian;. F) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain 

melalui program kerja sama penelitian; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h) menyampaikan laporan kinerja 

lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti). 

2. Landasan Ideal  

Bagian kesepuluh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 

45 menyatakan: (1)Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 

Tahun 2020 pada pasal 52 ayat (1 sd 4) bahwa (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan Penelitian. (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. 

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk 

lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan 

UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian dalam dunia 

pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. 
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4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Pengeloaan penelitian  ➢ Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk 
penelitian dan agenda riset LPKM UNJA.  

➢ Memiliki Unit Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
ditingkat Fakultas dan atau Gugus Jaminan Mutu ditingkat 
Prodi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam 
pengendalian mutu penelitian.  

➢ Adanya rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian 
dari Rencana Strategis Unja 2020 -2024; 

➢ Adanya kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit 
menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, 
penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
jumlah dan mutu bahan ajar; 

➢ Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
penelitian. 

➢ Adanya Kriteria standar hasil penelitian 
➢ Adanya Kriteria standar isi penelitian 
➢ Adanya Kriteria standar proses penelitian 
➢ Adanya Sistem InformPenelitian berbasis TIK 
➢ Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian 

2 Pemberian penghargaan 
hasil penelitian per tahun 

➢ Jumlah Penelitian yang mendapatkan Penghargaan 17 judul 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan penelitian. 

2. Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian tingkat fakultas  

3.  Dosen 
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16.STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

 FKIP UNIVERITAS JAMBI  

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi 

diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi,data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sumber dana penelitian yang diperoleh civitas akademika UNJA dapat dibedakan dari 

internal UNJA dan eksternal UNJA. Sumber internal UNJA adalah anggaran penelitian yang 

dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian yang berasal dari Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, 

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

penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten 

dan buku ajar. Dana internal UNJA disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap 

per tahun. Pendanaan internal UNJA dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang 

mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan 

meneliti. Sumber eksternal UNJA terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama penelitian dari 

industri dan Perguruan Tinggi lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. 

Dana penelitian dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemendikbudristek.  

2. Landasan Ideal  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pada pasal 54 ayat (1 sd 5) bahwa (1) Standar 

pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan Penelitian.(2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana 

Penelitianinternal.(3) Selain dari anggaran Penelitian internal PerguruanTinggi, pendanaan 

Penelitian dapat bersumber daripemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalammaupun di 

luar negeri, atau dana dari masyarakat.(4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud padaayat 

(2) digunakan untuk membiayai:a. perencanaan Penelitian;b. pelaksanaan Penelitian;c. 

pengendalian Penelitian;d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;e. pelaporan hasil Penelitian; danf. 
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diseminasi hasil Penelitian.(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitiandiatur oleh 

pemimpin Perguruan Tinggi.kemudian  pasal 55 ayat (1 dan 2) bahwa (1) Perguruan Tinggi wajib 

menyediakan dana pengelolaan Penelitian. (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporanPenelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; b. 

peningkatan kapasitas peneliti; danc. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan UNJA 

sebagai A World Class Entrepreneurship University melalui penelitian. Penelitian yang berkualitas 

dan termanfaatkan oleh masyarakat dapat diwujudkan dengan ketersediaan anggaran yang cukup 

memadai. Untuk menjamin ketersediaan pendanaan dan pembiayaan penelitian maka perlu disusun 

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pendanaan penelitian tersebut digunakan untuk 

membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan 

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

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Dana penelitian yang 

memadai  

1.Rata-rata dana penelitian dosen di Prodi Sarjana dan Diploma 

minimal Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun  

2.Rata-rata dana penelitian dosen di Prodi jenjangMagister minimal 

Rp. 20 juta per dosen tetap per tahun  

3. Rata-rata dana penelitian dosen di Prodi jenjang Doktoral 

minimal Rp. 30 juta per dosen tetap per tahun  

4. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat > 15% total pemasukan dana  

 

2 Pendanaan yang berasal 

dari kerjasama kegiatan 

penelitian dengan 

instansi di dalam/luar 

negeri yang relevan 

dengan mandat.  

Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang 

per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 30%  

Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang 

per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri> 10%  
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5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan mahasiswa untuk 

melakukan penelitian. 

2. Meningkatkan profesionalisme para penelitinya. 

3. Menyelenggarakan supervisi penelitian. 

4. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan 

penelitian dan publikasi ilmiah.  

5. Membangun sinergitas dengan stakeholder. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pengelolaan dana penelitian. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Ketua unit penelitian tingkat fakultas 

3.  Dosen  

 

 

 

 

 

 



69 
 

17.STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Pengabdian kepada masyarakat (PkM)diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan 

oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di 

luar  kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam 

upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran 

adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan 

secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran 

yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang 

dimaksud. 

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan 

Tinggi.Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar 

pembelajaran dan penelitian yang rutin dilakukan, dimana Universitas/Lembaga/ Fakultas/Program 

Studi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.Dharma jasa pelayanan tersebut 

dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di 

Universitas. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah 

untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada 

masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial 

kegiatan tersebut (financial sustainability).Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan 

kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan 

dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan 

solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. 

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 pasal 57 ayat 

(1 dan 2) bahwa (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil 
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Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika 

yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Universitas Jambi yakni, menjadikan UNJA 

sebagai A World Class Entrepreneurship University yang salah satunya adalah pengabdian. 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas 

akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus 

yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang 

reguler, dimana Universitas/Lembaga/Fakultas/Program Studi memberikan pelayanan secara 

langsung kepada masyarakat.  

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Publikasi ilmiah 

mahasiswa, yang 

dihasilkan secara 

mandiri atau bersama 

DTPS melalui PkM, 

dengan judul yang 

relevan dengan bidang 

program studi dalam 3 

tahun terakhir. 

1.Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal tiga per 

Prodi 

2.Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal satu 

per Prodi. 

3.Jumlah publikasi di seminar nasional minimal tiga per Prodi 

4.Jumlah tulisan di media massa nasional minimal tiga per Prodi 

5.Jumlah tulisan di media massa internasional minimal satu per 

Prodi 

. 

2 Penyelesaian masalah 
yang dihadapi 
masyarakat dengan 
memanfaatkan keahlian 
sivitas akademik yang 
relevan  

1.Ada program PkM yang dapat menyelesaikan masalah aktual 

yang dihadapi masyarakat dalam tiga tahun terakhir.  

2.Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program PkM 

minimal dua desa dalam tiga tahun terakhir.  

  

3 Pemanfaatan teknologi 
tepat guna  

Jumlah  teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat 

minimal tiga per prodi dalam  tiga tahun 
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No Jenis Layanan Indikator 

 

4 Luaran PkM yang 
dihasilkan DTPS dalam 
3 tahun terakhir. 

1.Jumlah Paten dan Paten Sederhana) minimal satu per Prodi. 

2. Jumlah pengakuan Hak Cipta, Desain Produk Industri, 

Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, dll. minimal satu per Prodi. 

3. Jumlah Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk 

Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa 

Sosial) minimal satu per Prodi. 

5 Integrasi kegiatan PkM 
dalam pembelajaran 
oleh DTPS dalam 3 
tahun terakhir. 

Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM 

DTPS minimal 4 matakuliah  

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

5.   Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dapat memfasilitasi kegiatan PkM 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat tingkat fakultas  

3. Dosen 
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18.STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan 

oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di 

luar  kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam 

upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Standar isi 

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan 

materi Pengabdian kepada Masyarakat. Ruang lingkup Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian 

kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatannya diwujudkan melalui jasa 

konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang 

dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif 

dan kreatif. 

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 pasal 58 ayat 

(1 sd 4)  bahwa Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Rasional 

Kriteria pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu, tepat guna bagi masyarakat melalui 

pengembangan dan penerapan bidang ilmu yang tepat guna bagi masyarakat selalu dapat dikaji 

untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Kriteria isi dari pengabdian adalah sebagai 

berikut:a) Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan 

atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , dan suatu model.b) Materi 
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pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dunia usaha dan atau industri. c) Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Relevansi PkM pada UPPS 

mencakup empat unsur-unsur 

penting.  

 

UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan 

mahasiswa. 1) memiliki peta jalan yang memayungi 

tema PkM dosen dan mahasiswa serta 

hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,  

2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai 

dengan peta jalan PkM.  

3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan 

mahasiswa dengan peta jalan, dan  

4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan 

relevansi PkM dan pengembangan keilmuan 

program studi. 

2 Memfasilitasi Penyusunan Materi 

PkM 

1.Prosentase materi PkM berdasarkan hasil 

Penelitian yang dapat diterapkan langsung sebagai 

Kegiatan PkM: 20% 

2.Prosentase Materi PkM berdasarkan hasil 

Pengembangan IPTEK : 10% 

3 Teknologi tepat guna yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat  

>10% program PkM merupakan penerapan 

teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat  

4 Model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomedasi 

kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau Pemerintah 

>10% program PkM merupakan penerapan model 

yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi 

kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 

Pemerintah  

5 Hak kekayaan intelektual (HKI) yang  

dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri  

Ada program PkM yang merupakan penerapan  

langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri  
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5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat tingkat fakultas  

3. Dosen 
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19.STANDAR PROSES PENGABDIAN  

KEPADA MASYARAKAT  

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas 

akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar  kampus 

yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah 

layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara 

melembaga. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan PkM mencakup; 1) pelayanan pada masyarakat, terdiri 

atas:a) Berbagai konsultasi, seperti konsultasi psikologi, teknik dan seni serta ekonomi; b) Berbagai 

pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, kepakaran, dll; c) bantuan teknis. 2) pengembangan hasil 

penelitian, atau penerapan teknologi tepat guna, seperti a) Pemanfaatan media pembelajaran atau 

pemanfaatan berbagai formulasi pakan atau kosmetik; b) menghasilkan produk baru berupa 

pengetahuan terapan atau teknologi sederhana dan seni yang siap pakai.3) peningkatan kapasitas 

masyarakat, melalui pendidikan pada masyarakat diantaranyapenataran, kursus dan penyuluhan 

seperti proyek percontohan. 4) pemberdayaan masyarakat, mencakup:.pengembangan wilayah 

terpadu, kerjasama UNJA dengan pemerintah daerah dalam rangka; perumusan perencanaan 

pembangunan, memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan nyata, kerjasama dalam pembinaan masyarakat desa dan kerjasama lainnya.  

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 

pada pasal 59 ayat (1 sd 6) bahwa (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan 
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kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: 

a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. (3) 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 

pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk 

memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. (5) Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan 

Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). (6) Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

3. Rasional 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas 

akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus 

yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang 

reguler, dimana Universitas/Lembaga/Fakultas/Program Studi memberikan pelayanan secara 

langsung kepada masyarakat. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat 

berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau 

penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi 

pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.Kegiatan PkM harus diselenggarakan terprogram 

dengan baik dan terukur sesuai dengan usulan kegiatan, panduan PkM dan Peraturan yang berlaku 

di UNJA. Kemudian menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.Dalam rangka mewujudkan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka, bentuk kegiatan pembelajaran Proyek Desa/KKN Tematik dan penciri 

MBKM UNJA yaitu Studi/Proyek Terpadu Sumber Daya Endemik berbasis Kearifan Lokal Jambi 

dapat diklaim oleh mahasiswa sebagai alternatif kegiatan pembelajaran diluar Program Studi melalui 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diatas. 
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4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Perencanaan program PkM: 
 

1.Setiap program PkM harus dibuat rencana kegiatan 
yang jelas. 
2.Frekuensi pelatihan: 2 kali/tahun 

2 Kegiatan PkM harus 
diselenggarakan secara terarah, 
terukur, dan terprogram.  

Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal 
kegiatan, panduan PkM dan peraturan Universitas 
Jambi  

3 Pelaksanaan Kegiatan PkM setiap 
tahun 

1.Anggota masyarakat yang terlibat dalan kegiatan 
harus tepat sasaran 
2.Mahasiswa yang terlibat diberikan peran dan 
tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat 

4 Kegiatan PkM yang dilakukan oleh 
mahasiswa untuk mewujudkan 
capaian pembelajaran lulusan  

1.Setiap program studi melaksanakan minimal satu 
kegiatan PkM untuk mendukung terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan.  
2. Ada beberapa matakuliah yang dapat diklaim oleh 
mahasiswa dari kegiatan PkM sehingga beban belajar 
dalam satu semester dapat diperoleh 20 sks  

6 Penyusunan laporan kegiatan 
PkM 

1. Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir 
kegiatan paling lama dua minggu setelah kegiatan 
dilaksanakan. 

7 Monitoring dan evaluasi kegiatan 
PkM.  

MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat  
minimal satu kali dalam satu semester 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat tingat fakultas  

3. Dosen 

4. Mitra non Perguruan Tinggi yang terlibat dalam Perjanjian Kerjasama Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka 
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20.STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN 

 KEPADA MASYARAKAT 
FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh 

sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar  

kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Standar ini memuat 

kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar 

penilaiannya. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, 

akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip 

penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Pada Permendukbud Nomor 03 Tahun 2020 pasal 60 ayat (1 sd) 

dinyatakan bahwa 1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Penilaian proses 

dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi 

pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang 

merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. 

akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas 

dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan 
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penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

(3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar 

isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. (4) Kriteria minimal penilaian hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan 

masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai 

dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat 

secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 

e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan. (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 

3. Rasional 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh 

sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar 

kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kriteria minimal 

penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya 

perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran 

program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara 

berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan 

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya 

masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.  

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Tingkat kepuasan masyarakat  1.Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada 
level 3 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan 
masyarakat (penerima atau peserta program)  
2.Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan hasil 
kegiatan PkM dosen dan mahasiswa minimal 100 
orang pertahun. 

2 Terjadinya perubahan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan pada 
masyarakat sesuai dengan sasaran 
program  

>40 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya  
>20 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap  
> 10% peserta kegiatan mengalami peningkatan 
ketrampilan.  
(Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan 
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No Jenis Layanan Indikator 

keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 
1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan)  

3 Dapat dimanfaatkannya ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
masyarakat secara berkelanjutan  

Prosentase materi PkM berdasarkan hasil 
Pengembangan IPTEK dan Seni yang digunakan 
untuk pemberdayaan masyarakat: 30% 

4 Terciptanya pengayaan sumber 
belajar dan/atau pembelajaran serta 
pematangan sivitas akademika 
sebagai hasil pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber 
belajar dari hasil pengembangan IPTEK di 
masyarakat  
 

5 Teratasinya masalah sosial dan 
rekomendasi kebijakan yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku 
kepentingan  

Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku 
kepentingan  
 

6 Penilaian rencana program PkM 
berkaitan standar mutu, menjamin 
keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan,keamanan,pelaku, 
masyarakat lingkungan.  

Setiap proposal program PkM harus lolos penilaian 
(oleh komisi etika) terkait dengan standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 
keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.  
 

7 Implementasi Proyek Desa/KKN 
Tematik dan atau Proyek Sumber 
daya endemik berbasis kearifan lokal 

Hasil konversi pengalaman belajar, mahasiswa 
memperoleh beban belajar 20 sks selama satu 
semester  

 
5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat tingkat fakultas 

3. Dosen 

4. Mitra Non Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan UNJA dalam kerangka Kampus Merdeka. 
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21.STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar 

pembelajaran dan penelitian yang rutin dilakukan, dimana Universitas/Lembaga/ Fakultas/Program 

Studi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.Dharma jasa pelayanan tersebut 

dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di 

Universitas. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran 

staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Standar pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian 

kepada Masyarakat. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran 

yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang 

dimaksud. Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, 

kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan 

mutu kehidupan bangsa. Pelaksana PkM memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu dan 

wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, 

jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.Ruang lingkup pengabdian 

kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, 

seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk 

merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. 

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin 

kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip 
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kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan 

nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. 

Pada Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pasal 61 ayat (1 sd 5) dinyatakan bahwa (1) 

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan 

pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan 

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

kedalaman sasaran kegiatan. (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:a. kualifikasi akademik; dan b. hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada 

Masyarakat. (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 

3. Rasional 

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan 

IPTEKditujukan untuk kepentingan pemberdayaan atau peningkatan kemampuan anggota 

masyarakat baik terkait dengan hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan 

finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Pada prinsipnya UPPS turut berpartisipasi aktif 

memfasilitasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, yang sesuai dengan tuntutan visi dan misi 

UNJA dan program studi pada khususnya. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang  

didukung oleh UPPS dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan 

program dan kegiatan PkM sehingga kegiatan tersebut berkontribusi dan berdampak juga pada 

proses pembelajaran.Selain itu diharapkan juga melalui kegiatan PkM yang diorganisir oleh dosen 

dan mahasiswa bermanfaat langsung bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, 

penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran). 

4.Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 PkM DTPS yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa program studi dalam 3 

tahun terakhir. 

1.Rasio Dosen yang terlibat PkM dibandingkan 

dengan total Dosen; 1: 1 

2.Prosentase judul PkM DTPS yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi 

dalam 3 tahun terakhir minimal 25%. 

2 Kualifikasi akademik pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat.  

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki 
kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh 
institusi/unit  
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No Jenis Layanan Indikator 

3 Kompetensi pelaksana kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat.  

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib 
memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan 
oleh UPPS sebagai unit kerja yang menugaskan 
dosen. 

4 Dosen melakukan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
yang sesuai dengan bidangnya dan 
melibatkan mahasiswa  

Setiap dosen terlibat dalam penyelenggaraan 
kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa secara 
penuh minimal 1 kegiatan per semester  
 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan MONEV pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat tingkat fakultas 

3. Dosen 

4. Mitra yang bekerja sama melalui progam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 
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22.STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh 

sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar  

kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Standar sarana dan 

prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian 

kepada Masyarakat. Ruang lingkup sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah 

fasilitas bersama yang sesuai standar mutu, keselamatan kerja, sehat dan nyaman serta aman 

digunakan oleh civitas akademika UNJA dan masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan tersebut.  

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat.  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pasal 62 ayat (1 sd 3) dinyatakan bahwa 

(1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Sarana dan 

prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat 

paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola 

Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. 

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 
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3. Rasional 

Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkMsangat dibutuhkan untuk 

kelancaran kegiatan dan keberhasilan rencana program PkM yang telah dipersiapkan 

gunamemperkenalkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada anggota masyarakat yang 

terlibat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan disamping fasilitas 

yang dimiliki oleh UNJA juga dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat 

setempat. Ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi jenis, jumlah dan mutunyasangat 

tergantung pula pada kebutuhan masing-masing program studi sesuai dengan karakteristik keilmuan 

yang akan diterapkan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin mutu dan keberhasilan 

program PkM maka perlu ditetapkankriteria khusus standar sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan agar hasil PkM benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Kesesuaian dan tujuan 

penggunaan berbagai 

ruangan.  

 

1.Ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya, bersih, 

nyaman dan aman untuk beraktifitas.  

2.Bentuk/disain ruangan yang sesuai kegunaannya.  

3.Lokasi mudah dicapai.  

4. Ada tempat penyimpanan yang baik, terutama bagi 

bahan-bahan berbahaya. 

2 Perawatan ruangan  

 

Ruangan terawat dengan baik,rapi dan bersih.  

Perbaikan ruangan dilakukan secara periodik dan 

terencana  

3 Suasana ruangan  

 

Menyenangkan,pembagian ruangan tertata baik memenuhi 

jumlah partisipan.  

4 Kenyamanan ruangan  Akustik baik dan sistem suara terkendali.  

Suhu ruangan dan ventilasi baik serta penerangannya 

baik.  

5 Pengelolaan ruangan  Penggunaan ruangan sesuai kapasitasdan sesuai dengan 

keperluan.  

6 Perabotan kantor dan 

ruangan 

Perlengkapan ruangan lengkap sesuai denga yang 

dibutuhkan diantaranya meja, kursi, papan tulis dan alat 

bantu kegiatan lainnya. 
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5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan melakukan kerjasama. 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat 

3. Dosen 

4. Mitra kegiatan yang menyediakan fasilitas pendukung. 
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23.STANDAR PENGELOLAAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh 

sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar  

kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Ruang lingkup pengelolan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa layanan 

administratifyang dilakukan oleh LPPM sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab. Layanan 

administrasi PkM ini berkaitan dengan seleksi proposal PkM, penugasan kegiatan, pendanaannya, 

monitoring dan evaluasi, pendokumentasian hasil-hasilnyayang diperlukan untuk menunjang 

pemenuhan kinerja Universitas Jambi dalam bidang PkM, kenaikan pangkat dosen, serta untuk 

keperluan akademik lainnya.  

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 pasal 63 ayat 

(1 sd 3) (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang 

bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian 

kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis 
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sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. Kemudian pada pasal 64 ayat (2) 

dinyatakan (2) Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada 

Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria 

dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. 

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e. memiliki panduan 

tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan 

prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan 

analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana 

Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 

Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada 

Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 

3. Rasional 

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh 

sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar 

kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya 

menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Pengelolaan kegiatan 

PkM di UNJA dimaksudkanguna memberikan keteraturan dan kelancaran dalam menjalankan 

rencana program yang telah dipersiapkan. Pengelolaan PkM yang terstandarisasi akan 

memudahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa, mulai dari 

pengajuan usulan kegiatan pengabdian masyarakat, proses seleksi, pengumuman, sampai pada 

tahap pelaporan hasil pengabdian masyarakat. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis layanan Indikator 

1 Penyusunan rencana program PkM 

sesuai dengan rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat 

UNJA;  

1.Tersedia dokumen Rencana Induk Pengabdian 

kepada Masyarakat  

2.Tersusun program pengabdian kepada 

masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis 

institusi  

2 Penyusunan peraturan, panduan, dan Tersedia peraturan, panduan, dan sistem 



89 
 

No Jenis layanan Indikator 

sistem penjaminan mutu internal 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat;  

penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat  

 

3 Fasilitasi pelayanan adminitratif 

kegiatan PkM 

Tersedia SOP layanan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat  

4 MONEV pelaksanaan PkM Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat secara periodic 

setiap tahun. 

5 Diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat;  

Kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat  minimal sekali dalam setahun 

6 Fasilitasi kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat;  

Terselanggara kegiatan peningkatan kemampuan 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal 

sekali dalam setahun 

7 Penghargaan kepada pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat yang 

berprestasi;  

Pemberian penghargaan kepada pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat yang berpretasi 

baik minimal sekali dalam tiga tahun 

8 Analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat.  

Tersusun laporan analisis kebutuhan sarana dan 

prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

minimal sekali dalam tiga tahun 

9 Menyusun laporan kegiatan PkM yang 

dikelolanya dan laporan kinerja unit 

pengabdian kepada masyarakat  

Tersusun laporan kinerja pengabdian kepada 

masyarakat minimal sekali dalam setahun 

10 Kriteria dan prosedur penilaian 

pengabdian kepada masyarakat  

Tersedia kriteria dan prosedur penilaian pengabdian 

kepada masyarakat paling sedikit menyangkut 

aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa; 

12 Audit mutu internal penyelenggaraan 

kegiatan PkM 

Tersusun laporan audit internal dan asesmen sistem 

penjaminan mutu internal untuk pengabdian kepada 

masyarakat minimal sekali dalam setahun. 

13 panduan kriteria pelaksana PkM Tersusun panduan kriteria pelaksana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu 

pada standar hasil, standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat; 
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5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat tingkat fakultas 

3. Dosen 
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24.STANDAR PENDANAAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu 

yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik 

untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan 

tersebut (financial sustainability). Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari internal UNJA maupun eksternal 

(pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam bahkan dari di luar negeri). 

2. Landasan Ideal  

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan 

bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara 

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 pasal 65 ayat 

(1 sd 5) dinyatakan (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian 

kepada Masyarakat. (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian 

kepada Masyarakat. (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana dari masyarakat. (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen 

atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian 

Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. 

pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.  

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin 

Perguruan Tinggi. Selanjuntnya pada pasal 66 ayat (1 sd 2) diuraikan (1) Perguruan Tinggi wajib 
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menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Dana pengelolaan Pengabdian 

kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. 

manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan 

kapasitas pelaksana. 

3. Rasional 

Sumber pembiayaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa UNJA dapat 

berasal dari pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan 

pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan 

kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. Sumber pendanaan eksternal mengikuti 

pola kerja sama dengan pihak luar berlandaskan prinsip kesetaraan dalam mencapai tujuan 

bersama sesuai dengan kompetensi kedua belah pihak. Universitas Jambi menetapkan standar 

acuan kerjasama yaitu mencakup semua aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi, termasuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM. Pada prinsipnya kegiatan PkM 

dapat dilaksanakan bilamana a) tersedianya pendanaan yang memadai untuk kelancaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; b)Pengelolaan dana digunakan secara efektif, efisien dan 

bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh institusi;  

4.Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis layanan Indikator 

1 Alokasi dana pengelolaan PkM Tersedia dana manajemen di UNJA untuk 
kegiatan PkM > Rp 1 Miliar untuk keperluan 
seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian 
kepada masyarakat; 

2 Peningkatan kapasitas pelaksana.  Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana 
di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat > Rp 50 Juta per tahun 

3 Pembiayaan Kegiatan PkM DTPS yang 
relevan dengan bidang program studi 
dalam 3 tahun terakhir. 

1.Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 
5 juta (per dosen tetap per tahun)  
2.Persentase penggunaan dana Pengabdian 
kepada Masyarakat > 10% total pemasukan 
dana  
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No Jenis layanan Indikator 

4 Program Studi memiliki kerjasama 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan instansi di 
dalam/luar negeri yang relevan dengan 
bidang keahlian  

Persentase jumlah kerjasama kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dengan instansi 
di DALAM negeri > 30% dari jumlah dosen tetap  
Persentase jumlah kerjasama kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat dengan instansi 
di LUAR negeri > 5% dari jumlah dosen tetap  
Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada 
masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun 
yang bekerjasama dengan LUAR negeri > 10%  
Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada 
masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun 
yang bekerjasama dengan DALAM negeri > 30%  
Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada 

masyarakat dosen yang sesuai bidangper tahun 

yang bekerjasama dengan INSTITUSI > 10%  

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama. 

3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit pengabdian pada masyarakat tingkat fakultas 

3. Dosen 

4. Mitra yang terlibat bersama-sama mendanai kegiatan PkM berdasarkan perjanjian kerjasama 
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25. STANDAR IDENTITAS 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 
 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Identitas merupakan jati diri yang mencitrakan tentang Universitas Jambi. Identitas  UNJA 

mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri  UNJA dan 

menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada  UNJA serta membedakan  UNJA 

dari Universitas lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, 

logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-

nilai (values) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup 

keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki  UNJA.Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang 

pengelolaan perguruan tinggi, Standar Identitas  UNJA sedikitnya harus mencakup perumusan dan 

penetapan: 

1) Visi, Misi, Tujuan; 2) Statuta;3) Etika Akademik Sivitas Akademika;4) Peraturan Akademik; 

5) Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun; 6) Kurikulum; 

7) Dosen dan Tenaga Kependidikan; 8) Calon Mahasiswa; 9) Sumber Pembiayaan; 10) Sarana 

dan Prasarana; 11) Penyelenggara; 12) Keterangan/petunjuk yang bersifat visual dan simbolis 

seperti logo/lambang, nama, motto; 13) Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan 

akademik  UNJA; 

Seluruh elemen identitas tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh 

RektoratUniversitas Jambi. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan 

standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika dan 

stakeholder eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial 

dan wajib dipenuhi. 

1.1 Visi dan Misi UNJA 

Visi  Universitas Jambi adalah: 

“Menjadikan UNJA sebagai A World Class Entrepreneurship University”. 

Misi  UNJA 

Untuk mewujudkan tercapainyaVisi tersebut perlu dirumuskan misi Universitas Jambi sebagai 

berikut: 
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1. Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan (layanan prima 

pendidikan tinggi). 

2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global. 

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Memperkuat sarana dan prasarana serta mengembangkan tatakelola perguruan tinggi yang 

efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab 

dan akuntabilitas. 

1.2. Tujuan Strategis  UNJA 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Jambi seperti yang dikemukakan di atas, 

maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional 

maka tujuan strategis  Universitas Jambi yang harus dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Membuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat 

modern yang menghayati iman dan taqwa serta menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi 

dan/atau Seni. 

2. Mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia yang berilmu, kreatif, inovatif dan produktif, 

berdisiplin, bermoral dan beretika, berdedikasi tinggi dan mampu menyesuaikan diri serta 

berdaya saing dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan/atau Seni. 

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dan 

mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta 

melestarikan dan memperkaya kebudayaan nasional. 

4. Mengembangkan suasana demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab. 

5. Mengembangkan dan memantapkan tata kelola organisasi yang sehat dan baik. 

6. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

Visi, Misi dan Tujuan  Universitas Jambi tersebut telah sesuai dengan Visi Universitas Jambi dan 

juga sangan relevan dengan Visi Kemendikbudristeki pada tahun 2020-2024 yakni:“untuk 

mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar 

Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global" 
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2. Landasan Ideal  

Standar Identitas berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan “payung” bagi 

standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan 

Standar Identitas adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dan PP Nomor 60 tahun 1999 

Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang 

Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 

tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ayat 2 mencakup tujuan pendidikan tinggi (Pasal 2), 

pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya (Pasal 3 ayat 1), serta 

ketentuan pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik (Pasal 118 ayat 1 dan 

2). Permenristekdikti No.41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi. 

3.Rasional 

Visi UNJA selanjutnya diturunkan menjadi visi Fakultas. Visi tersebut memberikan gambaran 

tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. 

Selanjutnya Visi fakultas memayungi Visi keilmuan Program Studi. Untuk mewujudkan visi tersebut, 

misi Fakultas dan Program Studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. 

Fakultas dan Program Studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat 

diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. 

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk out-comes Fakultas dan  Program 

Studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut 

diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Fakultas dan Program 

Studi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal secara khusus  di Program 

Studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan  Akademik Program Studi 

diseluruh  Universitas Jambi. 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

Jenis layanan Indikator 

Setiap Program Studimemiliki visi, 

misi, tujuan dansasaran yang 

dirumuskan secara jelas dan 

realistik serta mengacu pada visi  

Fakultas  dan Visi  UNJA dengan 

melibatkan pemangku kepentingan 

internal dan eksternal. 

- Program Studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan 

visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai 

dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan UNJA 

serta berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami 

oleh pemangku kepentingan; 

- Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi 

ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi 

secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku 

Panduan Program Pendidikan (S1, S2 dan S3), buku 

kurikulum dan profil Fakultas, dokumen rencana strategi 

pengembangan Fakultas, dokumen rencana 
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Jenis layanan Indikator 

operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. 

Program Studi menetapkan 

sasaran mutu secara jelas dan 

realistik 

- Program Studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran 

mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran 

mutu  UNJA serta mengacu pada standar akademik 

yang ditetapkan; 

- Program Studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang 

waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap 

tahun. 

- Program Studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam 

dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas 

dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan 

danAnggaranTahunan, dan dokumen penjaminan mutu 

Fakultas. 

 
5. Strategi  Pencapaian 

Dekanat, Jurusan dan Program Studi dalam berbagai kegiatan ilmiah mensosialisasikan visi dan 

misi  FKIP Universitas Jambi, Jurusan dan Program Studi kepada dosen, tenaga kependidikan, 

mahasiswa dan stakeholder. Civitas Akademika dan stakeholder juga mempunyai kewajiban 

untuk berkontribusi memberikan masukan dalam menurunkan visi UNJA menjadi visi, Fakultas, 

Jurusan dan Progam Studi. Visi, misi, tujuan  dan sasaran FKIP Universitas Jambi, seluruh 

Jurusan dan Program  Studi setiap tahun perlu dilakukan pengukuran  tingkat pemahaman oleh 

civitas akademika. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Dosen  
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26.STANDAR SISTEM INFORMASI 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

UNJA telah memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan 

eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. 

Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, 

asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidk 

dan kependidikan (SDM). 

2. Landasan Ideal atau Referensi 

Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi 

penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan 

informasi terebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang 

dikelola oleh Kemendikbudristeki. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Universitas Jambi yakni, antara lain, Menjadikan UNJA 

sebagai A World Class Entrepreneurship University. UNJA telah memiliki sistem informasi yang 

dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa 

dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. 

 
4. Jenis Layanan dan Indikator 

Jenis layanan Indikator 

Kepemilikan blue print tentang 

pengembangan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan sistem informasi yang 

lengkap dan perangkat pendukungnya 

- Tersedia bukti tentang kepemilikan blue print yang 

jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan sistem informasi 

- Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem 

informasi yang memadai 

- Ada unit pengelola di tingkat Universitas dan Fakultas 

- Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data 

Kepemilikan sistem 

pendukungpengambilan keputusan yang 

efektif dan obyektif 

- Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan 

informasi past experiences, mensimulasi, dan 

mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil  



99 
 

Jenis layanan Indikator 

sehingga efektif dan obyektif 

Memiliki SIM keuangan, asset,administrasi 

akademik, profilmahasiswa dan lulusan, 

SDM 

- Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam 

system informasi UNJA yang mencakup: administrasi 

akademik,profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset 

(sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem 

pembelajaran 

Memiliki sistem informasi 

yangdimanfaatkan untuk 

komunikasiinternal dan eksternal kampus 

sertaakses bagi mahasiswa dan 

dosenterhadap sumber-sumber 

informasiilmiah 

- Sistem informasi yang dikembangkan telah 

dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal 

kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen 

terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: 

website UNJA, fasilitas internet, email dosen dan 

mahasiswamenggunakan @unja.ac.id, jaringan lokal 

dan wifi 

Memiliki kapasitas bandwidth 

 

Memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk 

akses internet berkecepatan tinggi  

Memiliki sistem perekaman data 

daninformasi yang efisien dan efektif 

- Ada bukti tentang sistem perekaman data dan 

informasiyang mudah dilacak dan digunakan secara 

efektif danefisien untuk memberikan peringatan dini 

agar segeradilakukan tindakan perbaikan 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan kepemilikan blue print tentang pengembangan, 

pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya. 

2. Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus 

3. Menyelenggarakan sistem informasi yang baik. 

4. Membuat pedoman yang mengatur tentang sistem informasi. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar 

1. Dekanat Fakultas, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi 

2. Ketua unit sistem informasi tingkat fakultas  
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27.STANDAR KEMAHASISWAAN 
DAN PENGELOLAAN ALUMNI 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 
 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa 

adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda 

bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon 

sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Sebagai peserta 

didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya 

merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat 

berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.Alumni 

adalah lulusan dari Program Studi baik S1, S2, S3 dan program diploma yang  bergabung di bawah 

ikatan alumni UNJA (ILUNJA) dan ikatan alumni setiap Program Studi. 

 

2. Landasan Ideal  

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2012, yaitu: 

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki 

kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi 

intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional; 

2.Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya 

dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau 

penguasaan,pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya; 

3.Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia 

serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik; 

4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi,dan 

kemampuannya; 

5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-

masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; 
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6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin 

terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik; 

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa: 

1.  Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan 

kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan 

2.  Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan 

3.  Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi. 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Universitas Jambi yakni, Menjadikan UNJA 

sebagai A World Class Entrepreneurship Universitydimana mahasiswa merupakan bagian generasi 

muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai 

calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Alumni 

adalah lulusan dari Program Studi baik S1, S2, S3 dan program diploma yang bergabung di bawah 

ikatan alumni UNJA (IL UNJA) dan ikatan alumni setiap Program Studi memiliki otonomi untuk 

mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. 

4. Pernyataan Isi Jenis layanandan Indikator Pencapaian 

Jenis layanan Indikator 

Ketersediaan layanan 

kemahasiswaan 

Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat,  

kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, 

dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan 

kewirausahaan. 

Mahasiswa sebagai input - Lulus seleksi masuk ( 1:6) 

- Mahasiswa asing terdaftar minimal 1% 

Peningkatan animo calon 

mahasiswa 

UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon 

mahasiswayang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan 

jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun 

terakhir. 

Rasio jumlah mahasiswa 

program studi terhadap jumlah 

DTPS. 

Saintek : minimal 1:14, maksimal 1:25 

Sosial Humaniora : 1:23, maksimal 1:34 

Akses dan mutu layanan 

kemahasiswaan. 

Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk 

bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis 

layanan kesehatan. 

Publikasi ilmiah mahasiswa, 

yang dihasilkan secara mandiri 

atau bersama DTPS, dengan 

1.Jumlah publikasi di jurnal internasional minima satu artikel 

2.Jumlah publikasi di seminar internasional minima satu artikel 

3.Jumlah tulisan di media massa internasional minima satu 
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Jenis layanan Indikator 

judul yang relevan dengan 

bidang program studi dalam 3 

tahun terakhir. 

artikel 

Analisis pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) 

yang diukur dengan metoda 

yang sahih dan relevan, 

mencakup tiga aspek 

1) keserbacakupan,  

2) kedalaman, dan  

3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan 

peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun 

terakhir. 

Tingkat kepuasan pengguna 

lulusan. 

Tercapai sangat baik 

Dukungan terhadap mahasiswa - Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa 

- Tersedia pembimbing kegitan akademik dan non 

akademikbagi mahasiswa 

- Tersedia program unggulan dan beasiswa 

- Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya 

- Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat danberprestasi 

- Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa 

- Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa 

Luaran penelitian dan PkM yang 

dihasilkan mahasiswa, baik 

secara mandiri atau bersama 

DTPS dalam 3 tahun terakhir. 

1.Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan 

HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal satu 

2.Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat 

Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk 

Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal satu 

3.Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan 

HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan 

Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 

minimal satu 

4.Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk 

Buku ber-ISBN, Book Chapterminimal satu 

Kinerja mahasiswa - Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapatdalam 

buku pedoman 

- Jumlah prestasi akademik internasional minimal satu dalam 

tiga tahun terakhir 

- Jumlah prestasi akademik nasional minimal satu dalam tiga 

tahun terakhir 

- Jumlah prestasi nonakademik internasional minimal satu 

dalam tiga tahun terakhir 

- Jumlah prestasi nonakademik nasional minimal satu dalam 

tiga tahun terakhir 

- IPK minimal 3,25 

Program kegiatan ilmiah 

mahasiswa 

- Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatanilmiah 

difasilitasi oleh Universitas 
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Jenis layanan Indikator 

- Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat 

Universitas,Fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti 

kegiatan nasional dan internasional 

Masa studi  Rata-rata antara 4 sd 4,5 utk jenjang sarjana 

Prosentase kelulusan tepat waktu : 50% 

Keberhasilan Studi Prosentase keberhasilan studi minimal 85% 

Tracer study alumni - Ada anggaran rutin untuk melakukan tracer study 

- Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai 

berikut:  

1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 

2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun 

dan terdokumentasi, 

3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study 

DIKTI. 

4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 

5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran. 

Waktu tunggu lulusan untuk 

mendapatkan pekerjaan 

pertama dalam 3 tahun, mulai 

TS-4 s.d. TS-2. 

Waktu tunggu kurang dari 6 bulan 

Kesesuaian bidang kerja. Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan 

pertamadalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 minimal 60% 

Tingkat dan ukuran tempat kerja 

lulusan. 

Prosentase lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi 

nasional/internasional minimal 5% 

Ikatan alumni Universitas/ 

Fakultas 

- Ada bentuk kerjasama antara Universitas/Fakultasdengan 

ikatan alumni 

Peluang kerja alumni baru - Ada Pusat Karir di tingkat Universitas 

- Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja 

- Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karirdalam 

membantu alumni baru mencari kerja 

- Ada program peningkatan softskill bagi alumni baru 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa dan alumni untuk 

melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama . 

2. Membuat Ikatan Alumni  Universitas Jambi 

3. Menyelenggarakan supervisi kegiatan mahasiswa dan alumni. 

4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni. 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar 
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1. Dekanat Fakultas, Jurusan dan Program Studi 

2. Dosen 

3. Mahasiswa 

4.Alumni 
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28. STANDAR KERJASAMA 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 
 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan 

perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Pihak lain dalam 

hal ini adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/ atau . institusi, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan 

tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusipan, sosial, dan keagamaan yang bersifat 

nirlaba.Kerjasama sebagaimana dimaksudkan tersebut dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi 

dengan pihak lain baik dalam bidang akademik maupun non akademik terutama yang berkaitan 

dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

2. Landasan Ideal  

Payung hukum yang melandasi perlunya Kerjasama Perguruan Tinggi adalah 

Permendikbud Nomor 14 tahun 2104 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. Pada pasal 7 mengatur 

tentang Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui: a. 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penjaminan mutu 

internal; c. program kembaran; d. gelar bersama; e. gelar ganda; f. pengalihan dan/ atau 

pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis; g. penugasan dosen senior sebagai 

pembil)a pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h. pertukaran dosen dan/ atau 

mahasiswa; i 1. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; J. pengembangan pusat kajian 

Indonesia dan budaya lokal; k. penerbitan berkala ilmiah; 1. pemagangan; m. penyelenggaraan 

seminar bersama; dan/ a tau n. hal lain yang dianggap perlu. Sedangkan pada pasal 33 mengatur 

tentang Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui: a. 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penjaminan mutu 

internal; c. program kembaran; d. gelar bersama; e. gelar ganda; f. pengalihan dan/ a tau 

pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis; g. penugasan dosen senior sebagai 

pembil)a pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h. pertukaran dosen dan/ atau 

mahasiswa; i 1. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; J. pengembangan pusat kajian 

Indonesia dan budaya lokal; k. penerbitan berkala ilmiah; 1. pemagangan; m. penyelenggaraan 

seminar bersama; dan/ atau hal lain yang dianggap perlu. 
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Kemudian Permendikbud No.03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada 

pasal 14 ayat (5) huruf a sd j bahwa bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran meliputi: a. kuliah;b. 

responsi dan tutorial;c. seminar;d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 

praktik kerja;e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer;g. pertukaran 

pelajar; h. magang;i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat. 

3. Rasional 

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling 

mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik.adanya sinergi ini dapat 

ditenggarai dengan adanya hasil yang lebih baik dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kerja sama 

yang baik adalah kerjasama yang mutualistikatau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam 

bebagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di 

luar negeri dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar 

tentang kerjasama dalam dan luar negeri.Dalam rangka merealisasikan program Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka yang terdiri dari  delapan bentuk kegiatan pembelajaran diantaranya Pertukaran 

Pelajar, Asistensi Mengajar, Studi Independen, Riset, Proyek Desa/KKN Tematik, wirausaha, 

magang dan proyek kemanusiaan sangat membutuhkan Kerjasama yang sama-sama membawa 

manfaat kedua belah pihak yaitu  antar berbagai pihak bai kantar Prodi diinternal UNJA, maupun 

Prodi di Luar UNJA dan Lembaga non Perguruan Tinggi. Selanjutnya terbuka pula peluang 

Kerjasama yang lebih luas yaitu Kerja sama dengan universitas yang masuk dalam QS Top 100 

World Universities da/atau organisasi/ perusahaan kelas dunia, Organisasi Nirlaba Dunia - Kerja 

Sama Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) - Kerja Sama Pendirian PTLN dengan PTDN 
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4. Jenis Layanan dan Indikator 

Jenis Layanan Indikator 

Fakultas menyelenggarakan 

kerjasama dengan sektor 

swasta maupun lembaga 

pemerintah baik skala nasional 

maupun internasional.  

Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri 

semakin meningkat semakin banyak 

UPPS memiliki bukti yang sahih 

terkait kerjasama yang ada telah 

memenuhi 3 aspek. 

Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama 

pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program 

studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang 

ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat 

bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, 

penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma 

dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan 

kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, 

serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. 

Penyelenggaraan kerjasama 

dikoordinasikan di fakultas  

 

Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi 

kerjasama dalam dan luar negeri 

 Fakultas menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk :   

a. mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh fakultas.  

b. meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga  

c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat 

mengembangkan diri.  

d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

e. mengembangkan citra fakultas dan universitas.  

f. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran.  

g. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan 

dalam mendapatkan lapangan kerja.  

h. menciptakan revenue generating activity .  

 Fakultas menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan 

dalam bentuk kegiatan:   

a. kontrak manajemen,  

b. program kembaran ( twinning program ),  

c. penelitian,  

d. pengabdian kepada masyarakat,  

e. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam 

penyelenggaraan 

f.  kegiatan akademik,  

g. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan 

kegiatan akademik,  

h. program pemindahan kredit ( transfer of credits ),  
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Jenis Layanan Indikator 

i.  penerbitan bersama karya ilmiah,  

j. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah ataukegiatan 

ilmiah lain,  

k. lain-lain yang dianggap perlu 

Kerjasama perguruan tinggi di 

bidang pendidikan, penelitian 

dan PkM dalam 3 tahun terakhir. 

Rasio jumlah kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat terhadap jumlah dosen tetap Progam studi ; 

4,0 

Program Studi memiliki kerjasama 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dengan instansi di 

dalam/luar negeri yang relevan 

dengan bidang keahlian  

1.Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan instansi di dalamnegeri > 30% dari jumlah 
dosen tetap 
2.Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan instansi di luar negeri > 5% dari jumlah 
dosen tetap 

Kerjasama tingkat internasional, 

nasional, wilayah/lokal yang 

relevan dengan program studi 

dan dikelola oleh UPPS dalam 3 

tahun terakhir. 

Jumlah kerjasama Tridharma yang berjalan dalam tingkatan 

internasional sekurang-kurangnya dua PKS dan atau maksimal 

7 PKS dalam tingakt nasional. 

Kerjasama dalam kerangka 

Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka 

a. Fakultas melakukan fasilitasi kerjasama antar Prodi baik 

dilingkungan Fakultas maupun luar Fakultas dilingkungan UNJA 

dalam mendukung MBKM. 

b.Fakultas menyusun Memorandum of Agreement dengan 

Fakultas lain diluar UNJA guna terwujdunya kerjasama dengan 

Prodi sejenis dan Prodi yang berbeda jenis bidang keilmuannya 

yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas serta 

mempercepat tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi 

di UNJA 

c. Fakultasmenyusun Memorandum of Agreement dengan mitra 

non Perguruan Tinggi dalam rangka memfasilitasi bentuk-

bentuk pembelajaran merdeka belajar selain pertukaran pelajar. 

5. Strategi Pencapaian 

1. Pimpinan fakultas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar 

negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman ( memorandum of understanding )  

2. Pimpinan fakultas, jurusan, program studi, koordinator bidang pengembangan dan kerjasama, 

unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah 

disepakati. 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas  

2. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan  

3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi  

4. PT dan atau Lembaga Non PT Mitra yang telah menjalis PKS dengan UNJA. 
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29. STANDAR MUTU PEMBELAJARAN DARING 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup 
Pembelajaran dalam jaringan disingkat daring atau e-learning  merupakan  bagian penting 

dari Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pembelajaran daring (e-learning)  didefinisikan sebagai 

pembelajaran individu/mandiri atau kelompok menggunakan teknologi informasi dan komunikai (TIK) 

dan jejaring yang  memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa belajar kapan saja, di mana saja, dan 

dengan siapa saja. Pembelajaran daring ini dapat dikombinasikan dengan tatap muka konvensional 

atau pembelajaran blended, tetapi memiliki nilai inovatif karena memberikan nuansa baru dalam 

proses belajar mengajar yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka biasa. Istilah daring dalam 

dalam standar mutu pembelajaran daring TIDAK SAMA dengan ONLINE. Karena pada prakteknya 

pembelajaran ONLINE maupun OFFLINE selalu Dalam Jaringan (daring). Pembelajaran daring 

dapat dilaksanakan secara asynchronous dan synchronous.Pembelajaran sycncronus adalah ketika 

mahasiswa dan dosen berinteraksi secara bersamaan dalam sebuah komunitas pembelajaran online 

pada waktu yang telah ditetapkan berbantuan internet conference, telekonferensi video dan chating. 

Pembelajaran asycncronus adalah pembelajaran secara bebas tidak terikat oleh waktu, dimana 

mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain dalam sebuah komunitas belajar daring pada waktu 

yang mereka pilih sehingga tidak ada pertemuan antara mahasiswa dengan dosen secara online 

melalui internet. Partisipan dalam pembelajaran daring adalah dosen dan mahasiswa Universitas 

Jambi atau bisa juga diikuti oleh mahasiswa dan dosen atau dari perguruan tinggi lain. 

2. Landasan Ideal 

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam menyusun standar mutu pembelajaran daring di 

FKIP Universitas Jambi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 31 yaitu : 

1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh 

melalui penggunaan berbagai media komunikasi. 

2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: 

a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan 
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b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam pendidikan dan 

pembelajaran 

3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang 

didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan 

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana  diuraikan 

dalam Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di 

Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI dan Peraturan Rektor Universitas Jambi 

Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Jaringan (e-

LEARNING) di Universitas Jambi. 

3. Rasional 

Pada era disrupsi inovasi dan globalisasi, perguruan tinggi ditargetkan untuk melakukan 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan selalu meningkatkan kualifikasi dan 

kemampuan para dosennya agar dapat bersaing dengan bangsa lain. Proses pembelajaran secara 

daring (e-learning) telah dilakukan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan ke depannya akan 

jauh lebih banyak perguruan tinggi yang mengadopsi sistem ini. Ada dua alasan mendasar 

pentingnya pembelajaran  daring di Universitas Jambi: 

1) Berkontribusi dalam pengembangan dan dukungan strategi interaktif tidak terbatas pada tatap 

muka konvensional, tetapi juga terjadi interaksi yang intens antar mahasiswa dan dosen dalam 

rangka memperkaya dan memperdalam pengetahuan  dengan menawarkan lebih banyak bahan 

kajian yang relevan kepada mahsiswa. 

2) Akses untuk belajar merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perlunya 

pembelajaran daring ini. Mahasiswa dapat  mengakses berbagai bahan kajian yang relevan dengan 

materi matakuliah setiap saat dan dimana saja. Selanjutnya, Mahasiswa  dapat mengembangkan diri 

sesuai dengan kemampuannya. Maka konsekuensinya mahasiswa harus memiliki motivasi yang 

tinggi . 

Kegiatan pembelajaran daring ini dapat menggunakan beberapa bentuk alat pembelajaran, 

seperti real-time kolaborasi perangkat lunak, program berbasis web online, dan elektronik lain yang 

terintegrasi dengan portal elearning Unja. Tujuan pembelajaran daring ini adalah untuk 

menggabungkan pengalaman belajar kelas tatap muka dengan pengalaman belajar secara daring 

sehingga terakomodir kebutuhan-kebutuhan belajar spesifik masing-masing mahasiswa.  
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4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 
Sarana dan Prasarana 

Pendukung 

1. Kegiatan kuliah dilengkapi fasilitas pendukung akses 

internet dan aplikasi pembelajaran daring yang 

dikembangkan LPTIK Unja termasuk aplikasi lain yang 

compatible dg sistim yang telah dibangun oleh LPTIK 

Unja. 

2.Setiap pembelajaran daring dosen wajib 

menggunakan media digital atau multimedia interaktif  

sebagai bahan ajar atau aplikasi-aplikasi virtual yang 

relevan dengan bahan kajian. 

3.Pembelajaran daring dilakukan melalui domain 

unja.ac.id, sedangkan penggunaan platform lainnya 

harus ditautkan (hyperlink) atau terintegrasi dengan 

domain i-LMShttps://elearning.unja.ac.id/ UNJA 

2 Proses Pembelajaran 

4.Perencanaan proses pembelajaran daring disusun 

untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana 

pembelajaran semester (RPS) yang terintegrasi dengan 

RPS pembelajaran reguler, maksimal enam kali 

pembelajaran daring dalam satu semester. 

5.Pembelajaran daring untuk mahasiswa diluar Unja 

dapat dilakukan sampai dengan maksimum 100%. 

6.Presensi kehadiran pembelajaran daring dosen 

maupun mahasiswa akan tercatat pada sistim apabila 

dosen dan mahasiswa telah mengakses portal e-

learning Unja. 

7.Pembelajaran daring dapat dilakukan melalui kegiatan 

diskusi multiarah dan mengerjakan tugas-tugas mandiri 

pada portal e-learning Universitas Jambi 

8. Pembelajaran  daring dilakukan oleh dosen secara 

terjadual dalam rentang waktu satu minggu  dimana 

dosen menyajikan/meletakkan materi kuliah pada portal 

e-learning Universitas Jambi dalam bentuk video 

https://elearning.unja.ac.id/
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No Jenis Layanan Indikator 

streaming/Powerpoint/Animasi/simulasi/ Virtual 

reality/Augmented Reality dan multimedia interaktif 

lainnya. Mahasiswa mendiskusikannya dalam chat room 

atau forum yang disediakan dan juga dapat bertanya 

kepada dosen selama selang waktu satu minggu. 

3 
Pendidik dan Partisipan 

Pembelajaran daring 

9. Setiap pembelajaran daring  dosen pengampu tidak 

dapat diganti oleh asisten dosen. 

10.Partisipan pembelajaran daring dapat melibatkan 

pihak lain diluar Unja melalui Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka dengan syarat sudah memiliki Kerjasama dan 

bersifat reciprocal. 

4 Penilaian Pembelajaran daring 

11. Penilaian pembelajaran daring mengacu pada 

capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan(learning 

outcome) berdasarkan KKNI 

12.Penilaian aktifitas pembelajaran daring dapat diukur 

dari  penguasaan pengetahuan melalui quiz online yang 

bisa langsung diketahui hasilnya (auto correction) 

sedangkan kecakapan lain dinilai dari  keaktifan 

mahasiswa dalam sharing pemikiran pada forum diskusi 

dan kreatifitas mengerjakan tugas-tugas portofolio.  

5 Materi Pembelajaran daring 

13. Pembelajaran daring terbatas pada Matakuliah yang 

lebih bersifat Teoritis sedangkan  untuk matakuliah yang 

bersifat Praktek dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

14.Setiap pembelajaran daring diwajibkan meng-upload 

atau mentautkan (hyperlink) bahan kajian yang dapat 

memperkaya pemahaman mahasiswa sesuai RPS 

matakuliah diportal elearning Unja  

15.Kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai 

dengan capaian pembelajaran lulusan Prodi dengan 

mengacu pada KKNI. 

6 Pengelolaan Pembelajaran daring 16.Program studi melakukan MONEV tentang relevansi 
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No Jenis Layanan Indikator 

dan keluasan materi pembelajaran daring dalam satu 

bidang ilmu setiap semester (mencakup kebaharuan 

materi kuliah online, metode pembelajaran, penggunaan 

aplikasi daring pembelajaran dan cara-cara 

evaluasinya) 

7 Kompetensi Lulusan 

Mahasiswa mampu menguasai literasi data dengan 

baik: 

a.Mampu mengidenfikasi data apa yang tepat 

digunakan untuk tujuan pembelajaran tertentu.  

b.Mampu menafsirkan data visual, seperti grafik dan 

bagan.  

• c.Berpikir kritis tentang informasi yang dihasilkan 

melalui analisis data.  

d.Memahami alat dan metode  analisis data, kapan dan 

di mana  digunakan. 

e.Mengenali ketika data salah  diartikan atau digunakan 

secara  menyesatkan.  

f.Mampu mengkomunikasikan  informasi tentang data 

kepada yang  membutuhkan.  

Mahasiswa mampu menguasai literasi TIK dengan baik: 

a.Mampu menggunakan teknologi  digital, alat 

komunikasi, dan/ atau jaringan.  

b.Mampu menentukan kebutuhan  informasi, 

mengakses,  mengelola, mengintegrasikan  dan 

mengevaluasi informasi. c.Mampu merumuskan 

informasi  atau pengetahuan baru dan  dapat 

mengkomunikasikannya  kepada orang lain 

Mahasiswa mampu menguasai literasi manusia dengan 

baik: 

a.Kreatif-inovatif dan berjiwa  wirausaha, serta memiliki 

fleksibilitas  kognitif untuk menghadapi  kompleksitas 

permasalahan.  
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No Jenis Layanan Indikator 

b.Mempunyai level skill kognitif yaitu aplikasi, analisis, 

evaluasi dan kreasi  

c.Mempunyai keterampilan komunikasi dan kolaboratif, 

dan belajar mandiri.  

5. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembelajaran Daring: 

Untuk mencapai standar mutu dengan indikator tersebut di atas, dipilih strategi kerja sebagai 

berikut: 

1. Mendorong komitmen yang kuat dari pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga terkait dan Ketua 

Program Studi terhadap keterlaksanaan dan kelancaran pembelajaran daring berdasarkan 

standar mutu yang telah ditetapkan. 

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya kecepatan bandwidth dan pemerataannya 

keseluruh Program Studi dilingkungan Unja agar akses internet cepat dan tidak terputus. 

3. Melakukan MONEV capaian mutu pembelajaran daring yang dapat dilakukan bersama-sama 

dengan unit  jaminan mutu setiap Fakultas. 

4. Mendorong partisipasi aktif dan kreatifitas dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran daring 

dengan melibatkan mahasiswa baik diinternal Unja maupun diluar Unja dalam rangka menunjang 

Kampus Merdeka. 

6. Subyek/PihakYang BertanggungJawab MencapaiStandar 

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas 

2.  UJM fakultas dan GJM masing-masing jurusan sebagai pemantau penjaminan mutu 

3.  Unit sistem informasi tingkat fakultas sebagai penyedia aplikasi dan dukungan teknis sistim IT 

4. Ketua jurusan  

5. Ketua program studi sebagai pengelola pembelajaran daring 

6. Dosen sebagai pelaksana pembelajaran daring pada mata kuliah yang diampu. 

7.Tenaga kependidikan sebagai pendukung yang memfasilitasi penyelenggaraan  pembelajaran 

daring 
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30. STANDAR KEWIRAUSAHAAN 

FKIP UNIVERITAS JAMBI 

 

1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Kewirausahaan dapat dimaknai sebagai jiwa, semangat, sikap, perilaku, dan potensi 

kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya 

mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan 

efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memperoleh manfaat yang 

lebih besar. Dengan kata lain, kewirausahaan dalam hal ini merupakan suatu kreativitas dan inovasi 

yang dimiliki para lulusan perguruan tinggi untuk menghasilkan nilai tambah bagi dirinya dan 

bermanfaat bagi orang lain/ masyarakat serta mendatangkan kemaslahatan bersama. 

2. Landasan Ideal 

Dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan,terdapat dua kebijakan terkait dengan 

kewirausahaan, yaitu: 1) kewirausahaan sebagai matakuliah pada Prodi Diploma dan Sarjana 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Akademik UNJA tahun 2020 pasal 18 tentang kurikulum 

ayat (3) huruf b yaitu memuat matakuliah wajib Universitas yaitu kewirausahaan berbasis 

Agroindustri dan lingkungan dengan beban belajar 3 sks, huruf c yaitu memuat mtakuliah 

kewirausahaan sesuai visi fakultas dengan beban belajar 3 sks  dan furuf d yaitu memuat matakuliah 

kewirausahaan ssuai visi Prodi dengan beban belajar 3 sks, serta 2) kewirausahaan sebagai 

keahlian yang mengacu pada standar kompetensi sebagaimana termuat dalam lampiran 

Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang kompetensi sikap yaitu kemampuan menginternalisasi 

semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

3. Rasional 

Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki 

kemauan dan kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif 

dan produktif. Seseorang yang memiliki potensi atau jiwa kewirausahaan, ia mampu melihat dan 

menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan 

untuk mengambil tindakan secara tepat dan mengambil keuntungan meraih peluang 

bisnis.Kewirausahaan mencerminkan semangat, sikap, dan perilaku sebagai teladan dalam 

keberanian mengambil resiko yang telah diperhitungkan berdasar atas kemauan dan kemampuan 
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sendiri. Orang yang memiliki sikap-sikap tersebut dikatakan sebagai wiraswasta atau wirausaha. 

Jumlah lulusan pergururan tinggi (sarjana) yang mampu menciptakan lapangan kerja masih sangat 

terbatas. Hal ini diasumsikan, antara lain karena masih rendahnya kemampuan lulusan dalam 

berwirausaha. Naluri jiwa kewirausahaan tidak akan tumbuh berkembang manakala tidak dilengkapi 

dengan pelatihan dan pembinaan secara intensif melalui kerja nyata berwirausaha. Untuk menjadi 

wirausahawan, mahasiswa perlu dibekali kemampuan praktis yang mencakup keterampilan 

menerapkan IPTEK, keterampilan manajerial wirausaha dan pemasaran serta adopsi inovasi 

teknologi 

4. Jenis Layanan dan Indikator 

No Jenis Layanan Indikator 

1 Kompetensi Pengetahuan 

Kewirausahaan yang relevan 

dengan kompetensi inti Program 

Studi 

Beban belajar matakuliah yang berbasis 

kewirausahan minimal 9 sks pada Prodi jenjang 

diploma dan sarjana 

2 Program Pembinaan Inovasi 

Mahasiswa 

1.Jumlah mahasiswa yang berhasil meraih prestasi 

inovatif tingkat nasional dalam tiga tahun minimal satu 

per fakultas. 

2.Jumlah mahasiswa Berwirausaha Berbasis Saintek 

setiap Prodi Diploma dan Sarjana minimal 2 orang. 

3 Penumbuhan Budaya Inovasi 

melalui Penelitian Integratif, 

Kolaboratif, dan Kreatif 

1.Jumlah Produk Inovasi TKT 5 – 7 setiap fakultas 

dalam tiga tahun minimal 2 Produk 

2.Jumlah Produk Inovasi TKT 8 – 9 setiap fakultas 

dalam tiga tahun minimal satu Produk. 

3.Jumlah Produk yang diterapkan oleh masyarakat 

setiap fakultas dalam tiga tahun minimal satu Produk. 

4.Jumlah Dosen sebagai Praktisi di DUDI dalam tiga 

tahun per fakultas minimal satu orang. 

4 Program Penguatan HaKI 1.Jumlah Paten Granted setiap fakultas dalam tiga 

tahun minimal dua sertifikat paten 

2. Jumlah komersialisasi paten per fakultas dalam  

5 Program Kerjasama Penguatan 

Inovasi 

1. JUmlah Kerjasama dengan DUDI oleh setiap 

fakultas dalam satu tahun minimal satu DUDI 

6 Program Pengembangan Inkubator 

Bisnis dan Teknolog 

1. Jumlah Tenant In Wall per fakultas dalam tiga 

tahun minimal satu 

2. Jumlah Tenant out wall per fakultas dalam tiga 

tahun minimal satu 

3. Jumlah Start-up per fakultas dalam tiga tahun 

minimal satu 

4. Jumlah Spin off per fakultas dalam tiga tahun 

minimal satu 
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5. Strategi Pencapaian StandarKewirausahaan 
Untuk mencapai standar mutu dengan indikator tersebut di atas, dipilih strategi kerja sebagai 

berikut: 

1. Mendorong komitmen yang kuat dari pimpinan Fakultas, unit terkait dan Ketua Program Studi, 

dosen dan mahasiswa dalam program pembentukan kompetensi wirausaha mahasiswa. 

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang memfasilitasi mahasiswsa dan 

dosen dalam berinovasi. 

3. Memperluas dan memperkuat jejaring kemitraan dengan mitra PT dan Non PT serta berbagai 

pihak dalam menumbuh kembangkan aktifitas kewirausahaan.  

4. Mendorong partisipasi aktif dan kreatifitas dosen dalam merancang bentuk-bentuk kegiatan 

pembelajaran kewirausahaan baik diinternal Unja maupun diluar Unja dalam rangka menunjang 

Kampus Merdeka. 

 

6. Subyek/PihakYang BertanggungJawab MencapaiStandarKewirausahaan 

1. Dekan sebagai pimpinanfakultas 

2.  UJM fakultas sebagai pemantau penjaminan mutu kerjasama 

3. Ketua jurusan dan ketua program studi sebagai pengembang kurikulum berbasis kewirausahaan 

4. Dosen sebagai pembimbing dan pengampu matakuliah yang berbasis kewirausahaan. 

5. Tenaga kependidikan sebagai pendukung yang memfasilitasi kegiatan kewirausahaan. 
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