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DOKUMEN STANDAR 

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 



KATA PENGANTAR 
 
Dokumen ini menjadi rujukan bagi Fakultas Pertanian dan Bisnis dan 3 program studi 
dibawahnya untuk membuat dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan 
pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan akademik, penelitian, maupun pengabdian 
masyarakat serta pengembangan tenaga dosen maupun tenaga kependidikan. Ucapan 
terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
pembuatan dan penyelesaian Dokumen Jaminan Mutu Fakultas Pertanian dan Bisnis. 
 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar 
Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian 
kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi 
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar 
Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran 
pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada 
Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem 
pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tercapainya standar membutuhkan budaya mutu yang konsisten dan upaya 
berkelanjutan dari semua pihak, tidak hanya pejabat fakultas, program studi, namun 
juga para dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, serta civitas terkait. 
Dokumen ini menjadi pijakan dalam memuliai budaya mutu yang lebihbaik, dan harus 
lebih baik di masa mendatang. Perbaikan terus menerus harus dilakukan demi 
tercapainya system penjaminan mutu yang mendukung kualitas pelayanan FPB UKSW. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
 
1.1. LATAR BELAKANG  
A. LatarBelakang 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, 
pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa 
perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi 
yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) 
yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan 
menerapkan  sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu 
pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu 
mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan 
standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 
pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperolehkepuasan. Agar 
perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu 
akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). 

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-
Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu 
Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, 
pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan 
pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber 
informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan 
akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan 
pengaturan, perencanaan, 
pengawasan,pemantauan,danevaluasisertapembinaandankoordinasi 
program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib 
menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta 
memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi) 

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh 
perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan 
tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh 
perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang 
Perguruan Tinggi. 

SPME merupakan kegiatan sistematik penilaian kelayakan program dan/atau 
perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi 
internasional misalnya Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) di luar 
perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan 
pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas 
publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi 



sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan 
Tinggi. 

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi 
atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi 
sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. 
PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh  kementerian atau dikelola oleh lembaga 
yang ditFPB UKSWuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan 
pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) perguruan tinggi kepada 
pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara 
berkelanjutan (continuous improvement), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal 
stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan 
sub  sistem pertanggungjawaban horisontal internal (internal 
horizontalaccountability). 
 

 
 

GAMBAR 1. PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI SECARA EKSTERNAL DAN INTERNAL 
 
Secara umum dapat dikemukan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu 

adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar 
mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous 
improvement/kaizen), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, 
memperoleh kepuasan. 

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi 
mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu 
menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan 
tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar 
dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Dengan demikian, 
agar pendidikan di FPB UKSW bermutu, maka FPB UKSW harus menetapkan, 
melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan 
standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin 
mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. 



Untuk mampu menjadi Lembaga yang berbudaya mutu, FPB UKSW harus 
melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non 
akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, 
bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola 
penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional 
Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat. 

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan 
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di 
perguruan tinggi. Melalui permen tersebut FPB UKSW menetapkan standar mutu di 
lingkungan FPB UKSW yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, 
ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) 
serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. 
Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 
Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional 
pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan 
mutululusannya. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk : 
1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia 
yangberkelanjutan; 

2. menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang diselenggarakan oleh pergururuan tinggi di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan RepublikIndonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 

3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran,  penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi secaraberkelanjutan. 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib : 
a. dipenuhi oleh setap peguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional; 
b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin 

pembukaan programstudi; 
c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada 

programstudi; 
d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraaan sistem penjaminan 

mutuinternal; 
f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal 

melaluiakreditasi. 



Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara 
terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, 
nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan 
mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat 
meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar 
lainnya untuk dapat melampau standar nasional pendidikan tinggi. Fakultas Pertanian 
dan Bisnis UKSW untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya 
menetapkan standar mutu FPB UKSW yang terdiri atas: 
1. StandarAkademik 

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari: 
a. Standar kompetensilulusan; 
b. Standar isipembelajaran; 
c. Standar prosespembelajaran; 
d. Standar penilaianpembelajaran; 
e. Standar dosen dan tenagakependidikan; 
f. Standar sarana dan prasaranapembelajaran; 
g. Standar pengelolaan pembelajaran;dan 
h. Standar pembiayaanpembelajaran. 
 
Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari: 
a. Standar hasilpenelitian; 
b. Standar isipenelitian; 
c. Standar prosespenelitian; 
d. Standar penilaianpenelitian; 
e. Standarpeneliti; 
f. Standar sarana dan prasaranapenelitian; 
g. Standar pengelolaan penelitian;dan 
h. Standar pendanaan dan pembiayaanpenelitian 
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari: 
a. Standar hasil pengabdian kepadamasyarakat; 
b. Standar isi pengabdian kepadamasyarakat; 
c. Standar proses pengabdian kepadamasyarakat; 
d. Standar penilaian pengabdian kepadamasyarakat; 
e. Standar pelaksana pengabdian kepadamasyarakat; 
f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakat; 
g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;dan 
h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepadamasyarakat. 
 

2. Standar nonakademik 
a. Standar Identitas (Visi, Misi, danTujuan) 
b. Standarkerjsama 
c. Standarkemahasiswaan 
d. Standar tatapamong 
e. Standar sistem informasi 
f. Standarkesejahteraan 
g. Standar sumber dayamanusia 



h. Standar keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan(K3L) 
i. Standar peningkatan mutuberkelanjutan 

 

1.2. PERATURAN 

 
“PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

Pasal 91 

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan 

penjaminan mutu pendidikan; (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertujuanuntuk memenuhi atau melampaui Standar 

Nasional Pendidikan.” 

 

Langkah awal penerapan SPMI secara terstruktur, sistematis dan 

terdokumentasi secara lengkap dimulai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No.73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50 tahun 2014 tentang 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan SPMI di UKSW berada dibawah 

koordinasi kerja Pembantu Rektor 1 dalam lembaga yang secara khusus dibentuk 

untuk tujuan ini yaitu Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA). PPMA dibentuk 

melalui SK Rektor No. 009/Kep/Rek/1/2006 tertanggal 13 Januari 2006. Agar tujuan 

tersebut tercapai maka PPMA mewajibkan pembentukan gugus penjaminan mutu pada 

tingkat fakultas dan/atau program studi sebagaimana diatur dalam pasal 10 no. 4 

huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 tahun 2013. Di tingkat 

fakultas ditunjuk Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas menurut Keputusan Rektor 

No. 229/Kep./6/2016. 

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah gabungan struktur, proses, prosedur, 

standar, aturan, dokumen, SDM dan lainnya yang secara khusus dirancang, 

dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas 

atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sesuai dengan 

fokus kebijakan dan strategi penerapan SPMI di UKSW secara umum dikategorikan 

dalam dua bentuk yaitu: (a) penerapan dalam seluruh aspek akademik, dan (b) 

penerapan dalam seluruh aspek non akademik. Prioritas pertama penerapan SPMI 

adalah pada seluruh aspek akademik meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia 

(dosen dan tenaga kependidikan), prasarana dan infrastruktur. Prioritas kedua SPMI 



adalah seluruh aspek non akademik yang mencakup pelayanan dan pengelolaan 

kelembagaan.  

 SPMI di tingkat fakultas di UKSW diterapkan dalam seluruh komponen Tri 

Darma Perguruan Tinggi, baik pada Darma Pendidikan, Darma Penelitian dan Darma 

Pengabdian Masyarakat secara proporsional, sistematis dan berkelanjutan. 

 

1.3. DEFINISI DAN KONSEP 

a. Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses 

penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi 

secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang 

tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang 

berkepentingan) memperoleh kepuasan. 

b. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah gabungan struktur, proses, prosedur, 

standar, aturan, dokumen, SDM dan lainnya yang secara khusus dirancang, 

dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu 

aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan 

kemampuannya dalammemenuhi permintaan atau persyaratan yang 

ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam 

kontrak ), maupun tersirat. 

Sumber: Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012)  

SPM–PT bertujuan menciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk 

memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya 

penjaminanmutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia.  

 

Penjaminan Mutu Internal adalah Kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi oleh 

perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui SNP 

secara berkelanjutan/continuous improvement. 

 

Konsep Penjaminan Mutu 

Pendidikan di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila 

1. Perguruan tinggi mampu memenuhi SNP dan mewujudkan visinya melalui 

pelaksanaan misinya (aspek deduktif) 

2. Perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), 

berupa: 

• Kebutuhan kemasyarakatan (societal needs) 

• Kebutuhan dunia kerja (industrial needs) 



• Kebutuhan profesional (professional needs) 

 

 
Gambar 1. Model QAFU, National University of Singapore 

 

1.4. TAHAPAN PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU 

Kata Kunci, yaitu Standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Evaluasi Kolega Eksternal (Audit 

Mutu Internal), Peningkatan kualitas dan benchmarking. Agar mudah melaksanakan 

model dasar SPM-PT tersebut diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang siklus 

komponen dan kegiatan sebagai berikut: Penetapan Standar  Pelaksanaan 

(termasuk monitoring)  Evaluasi Diri  Evaluasi Kolega Eksternal (dalam bab-bab 

selanjutnya disebut Audit Mutu Akademik Internal)  Peningkatan Mutu (termasuk 

benchmarking) 
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I. Arah Kebijakan 

Fakultas Pertanian dan Bisnis mampu mewujudkan visisebagai berikut: 
Visi  
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan 
menghasilkan lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan 
berkontribusi bagi pembangunan pertanian tropika 
 
Misi 
1. Menyediakan program pendidikan yang berkualitas tinggi dengan menciptakan 

entrepreneurial learning, entrepreneurial activity and faculty melalui kegiatan 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pelayanan kepada masyarakat 

2. Mempersiapkan lulusan yang berkualitas, berprestasi di tingkat nasional dan 
diterima oleh dunia kerja dan mampu menangkap peluang dan menciptakan usaha 
melalui pengembangan ilmu pertanian dasar dan pertanian terapan 

3. Menjalankan basic and applied research dibidang pertanian dan bisnis dan 
menyebarluaskannya sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak  

4. Menyiapkan kurikulum beserta sarana & prasarana pembelajaran yang unggul di 
bidang pertanian dan bisnis, yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat 

5. Menyediakan dosen dan administratur yang berkualitas, berkomitmen dan 
berprestasi 

6. Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, 
namun memiliki kemampuan akademik yang memadai dan berminat bekerja di 
sektor pertanian dan bisnis 

7. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari 
dalam dan luar negeri 

8. Menjalankan tanggung jawab sosial di bidang pendidikan pertanian khususnya 
bagi masyarakat yang tidak mampu, namun memiliki kemampuan akademik yang 
memadai dan berminat bekerja di sektor pertanian. 

 
 
 
II. Pernyataan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian 

dan Binsis UKSW 
 

1. Pernyataan kebijakan SPMI FPB UKSW adalah :  
“Pencapaian visi dan misi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga dilaksanakan pada seluruh komponen Tri Darma Perguruan 
Tinggi dan komponen tambahan yang melibatkan seluruh civitas akademik dengan 
berlandaskan pada prosedur dan standar tertentu sesuai dengan yang digariskan 
pada Sistem Penjaminan Mutu pemerintahmaupun Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

2. Tujuan kebijakan SPMI FPB UKSW adalah : 



a. Menjamin pencapaian visi dan misi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga yang merupakan tanggung jawab seluruh civitas 
akademika berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah ditentukan. 

b. Memberikan jaminan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma 
Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan 
prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal. 

c. Menyediakan instrumen dan mekanisme unit dalam lingkungan Fakultas 
Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen satya Wacana Salatiga untuk 
pelayanan yang berkualitas. 

3. Azas kebijakan FPB SPMI adalah 
a. Azas Komitmen, untuk merealisasikan kebijakan SPMI dalam rangka 

menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang berkualitas sejalan dengan 
peraturan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. 

b. Azas Tanggung jawab, pelaksanaan kebijakan SPMI sesuai dengan prosedur 
dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat di 
pertanggungjawabkan baik secara legal dan secara ilmiah. 

c. Azas Kepatuhan, dokumen SPMI yang telah disusun dilaksanakan oleh seluruh 
civitas akademika Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya 
Wacana dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pada seluruh 
komponen Tri Darma Perguruan Tinggi. 

d. Azas Evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan SPMI di Fakultas Pertanian dan 
Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana senantiasa di evaluasi untuk 
menjamin mutu pelayanan pada Tri Darma Perguruan Tinggiperencanaan dan 
implementasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan SPMI di 
Universitas Kristen Satya Wacana. 

e. Azas Mutu Berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan SPMI di Fakultas Pertanian 
dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana sejalan dengan pencapaian mutu 
pelayanan seluruh komponen Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkelanjutan 
berdasarkan pada visi dan misi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas 
Kristen Satya Wacana.    

4. Pengelolaan organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas 
Pertanian dan Bisnis UKSW dilaksanakan dengan menggunakan penjaminan mutu 
sebagai pedoman, standar dan terdokumentasi sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW disusun 
berdasarkan pada aturan pemerintah yang berlaku sehingga dengan sistem ini 
maka visi dan misi UKSW dapat terwujud dan menjadi kontribusi UKSW bagi 
peningkatan kecerdasan bangsa. 

6. Di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana terdapat dua 
jenis dokumen SPMI yaitu dokumen Standar SPMIdan Manual SPMI.  Daftar 
Standar SPMIdan Manual SPMI dapat dilihat pata Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. 
 
 
 
 

 



Tabel 2.1. Dokumen Manual SPMI 
Nama Dokumen  Nomor Dokumen 

MANUAL PPEPP STANDAR PENDIDIKAN DSPMI-FPBUKSW-PEN-015 

MANUAL PPEPP STANDAR PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PEL-015 

MANUAL PPEPP STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT DSPMI-FPBUKSW-EIS-015 

  (dalam dokumen tersendiri) 
 

Tabel 2.2. Dokumen Standar SPMI 
Nama Dokumen SPMI Akademik Nomor Dokumen 

STANDAR PENDIDIKAN  
 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  DSPMI-FPBUKSW-PEND-011 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN  DSPMI-FPBUKSW-PEND-012 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  DSPMI-FPBUKSW-PEND-013 

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  DSPMI-FPBUKSW-PEND-014 

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   DSPMI-FPBUKSW-PEND-015 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  DSPMI-FPBUKSW-PEND-016 

STANDAR PENGELOLAAM PEMBELAJARAN  DSPMI-FPBUKSW-PEND-017 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  DSPMI-FPBUKSW-PEND-018 

STANDAR PENELITIAN  

STANDAR ISI PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PENELT-021 

STANDAR PROSES PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PENELT-022 

STANDAR HASIL PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PENELT-023 

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PENELT-024 

STANDAR PENELITI DSPMI-FPBUKSW-PENELT-025 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PENELT-026 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PENELT-027 
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 
PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PENELT-028 

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT  

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DSPMI-FPBUKSW-PM-031 

STANDAR PROSES PENGABDIIAN MASYARAKAT  DSPMI-FPBUKSW-PM-032 

STANDAR PROSES PENELITIAN DSPMI-FPBUKSW-PM-033 

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DSPMI-FPBUKSW-PM-034 

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DSPMI-FPBUKSW-PM-035 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PM DSPMI-FPBUKSW-PM-036 

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN DSPMI-FPBUKSW-PM-037 
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 
PENGABDIAN MASYARAKAT DSPMI-FPBUKSW-PM-038 

 
 
 
 
 
 



5. Indikator Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FPB UKSW 

Indikator kebijakan sistem penjaminan mutu internalmeliputi : 
1. Tersedia dokumen Standar SPMI dan dokumen Manual SPMI Fakultas dan 

Pertanian UKSW yang bisa diakses oleh seluruh Fakultas/Program Studi di 
UKSW. 

2. Tersedia dokumentasi pelaksanaan Standar SPMI dan dokumen Manual SPMI di 
setiap Fakultas/Program Studi. 

 
 

6. Strategi Pencapaian  

Strategi pencapaian: 
1. Dekan, Kepala Program Studi, Dosen sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 

berkewajiban untuk melakukan perencanaan, pelaksanaaan, evaluasi dan 
penilaian hasil pelaksanaan dokumen Standar SPMI dan Manual SPMI UKSW.  

2. Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) Fakultas berkewajiban menyediakan 
instrumen dan tools Standar SPMI dan Manual SPMI UKSW. 

3. Para tenaga kependidikan menjalankan Standar SPMI dan Manual SPMI FPB 
UKSW secara berkelanjutan.  
 

7. Dokumen Terkait  

1. Buku Panduan Akreditasi Program Studi. 
2. Panduan Audit Mutu Internal UKSW. 

 

  



 
 
 
 

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN MUTU 

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS  

UKSW 
 

  



3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN/PEMBELAJARAN 
 

PENDIDIKAN 
Misi dan tujuan 
1. Memberikan dorongan dan dukungan dalampenyusunan dan pengembangan 

Standar Akademikmenuju Standar Internasional. 
2. Menumbuhkembangkan semua program studi diFMIPA Unhalu untuk mencapai 

taraf internasionaldalam pengembangan IPTEKS. 
3. Menjadikan FMIPA Unhalu sebagai pusat layananpenelitian, pendidikan dan 

pelatihan, konsultasi danjasa dalam bidang keilmuan MIPA dan terapannya 
4. Meningkatkan peran FMIPA Unhalu dalampengembangan ilmu dasar untuk 

menunjang duniaindustri, teknologi informasi dan komunikasi,kesehatan, ekonomi 
dan ilmu-ilmu lain, serta kualitaslingkungan hidup untuk kesejahteraan 
masyarakat,dan Bangsa Indonesia. 

5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetensecara intelektual, beretika, serta 
memiliki semangatkewirausahaan dengan komitmen dan etos kerja yangtinggi. 

 
Program Pendidikan 
1. Merumuskan usulan sistem penerimaan mahasiswabaru yang berkualitas dengan 

selalu mengutamakanprestasi, kompetensi, transparansi dan akuntabilitas. 
2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melaluipengembangan kurikulum 

yang berdasarkan padanilai moral dan etika, serta pengembangan softskillssebagai 
penunjangnya. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasaranaakademik agar diperoleh 
kualitas lulusan yangkompeten dengan nilai tawar dan daya saing yangtinggi serta 
memiliki semangat kewirausahaan baiksecara mandiri maupun secara kolektif. 

Sumberdaya 
1. Mendorong staf pengajar untuk meningkatkankompetensi dalam penguasaan 

bahan ajar dan metodepembelajaran berbasis penelitian secara kreatif daninovatif. 
2. Mengedepankan konsep keterpaduan antar bidangilmu MIPA, kesehatan, dan 

terapannya. 
3. Meningkatkan sarana dan prasarana akademikterutama yang berbasis teknologi 

informasi untukpeningkatan mutu sivitas akademika dan lulusanFMIPA Unhalu 
Evaluasi Program 
1. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secaraberkesinambungan pada seluruh 

program yangdikembangkan, selalu dievaluasi dengan baku mutuyang relevan. 
2. Evaluasi dilakukan secara sistematik, terstruktur,periodik dan berkesinambungan. 
3. Dengan memperhatikan asas manfaat danperkembangan IPTEKS, suatu program 

studi dapatditutup dan dibuka dalam rangka efisiensi denganmengacu pada 
peraturan yang berlaku. 

Kelembagaan 
1. Pengembangan program pendidikan di FMIPAUnhalu lebih diarahkan pada 

program sarjana,pascasarjana, profesi, dan vokasi. 
2. Untuk mencapai standar internasional, kelembagaanFMIPA Unhalu perlu 

dikembangkan secara sistematisdan berkesinambungan. 



3. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikantinggi, lembaga non pendidikan, 
dan industri baiktingkat nasional maupun internasional. 

 
 
3.1.2. ARAH KEBIJAKAN PENELITIAN  
Misi dan Tujuan 

1. Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagaidasar pelaksanaan 
pendidikan dan pengabdian kepadamasyarakat. 

2. Mendorong penelitian multidisiplin-kolaboratif untukmengembangkan bidang 
ilmu dan mengangkatreputasi FMIPA Unhalu. 

Program Penelitian 
1. Mendorong penelitian berwawasan global baik secaraperorangan, kelompok 

atau kelembagaan untukmengangkat citra FMIPA Unhalu. 
2. Mengembangkan sistem penghargaan bagi sivitasakademika untuk terciptanya 

suasana penelitian yangkompetitif dan kondusif. 
3. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalampenelitian untuk aktualisasi 

kompetensi bidangkeilmuan dan pengembangan kepribadian mahasiswa. 
4. Penelitian diarahkan untuk kemajuan ilmupengetahuan, perolehan hak paten, 

pengembanganindustri dan kesejahteraan masyarakat denganmemperhatikan 
kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. 

5. Memberdayakan dan memfasilitasi peneliti untukmempublikasikan hasil 
penelitian, baik melaluidiseminasi maupun dalam jurnal nasionalterakreditasi 
dan internasional. 

Sumberdaya 
1. Sivitas akademika didorong untuk berpartisipasi aktifdalam penelitian 

kolaboratif dan kompetitif baiknasional maupun internasional dengan 
memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi. 

2. Mengembangkan jalinan-kerja yang menjaminkesinambungan proses 
regenerasi peneliti. 

Evaluasi Program 
1. Menumbuh-kembangkan standar pengukuranrelevansi dan kualitas hasil 

penelitian berdasarkanapresiasi dunia internasional melalui 
publikasi,presentasi ilmiah atau pemanfaatan langsung dimasyarakat. 

Kelembagaan 
1. Penelitian dilakukan secara perorangan ataukelembagaan oleh unit-unit kerja 

yang ada, di bawahkoordinasi FMIPA Unhalu. 
2. FMIPA Unhalu secara sistematis dan terstrukturmengembangkan kerjasama 

dan aliansi strategis, baiknasional maupun internasional, untuk 
peningkatankualitas, kapasitas, kuantitas dan pendanaanpenelitian. 

3. Pendanaan, royalti atas HAKI dan pemanfaatan hasilpenelitian diatur dalam 
peraturan yang jelas dantransparan. 

 
 
 
 
 



3.1.3. ARAH KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Misi dan Tujuan 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakankegiatan multidisipliner 
berdasarkan hasil-hasilpenelitian untuk menyelesaikan permasalahan aktualyang 
bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendukung terwujudnya pertanian 
berkelanjutan. 
 
Program 

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikanprogram pengabdian kepada masyarakat 
yangmeliputi aspek kegiatan, pendanaan dan jadwalpelaksanaan. 

2. Program pengabdian kepada masyarakat mencakuppenyebarluasan hasil 
penelitian IPTEKS untukkesejahteraan masyarakat, 
penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan di bidang ilmu dankesehatan serta 
pelayanan jasa bagi peroranganmaupun kelembagaan. 

 
Sumberdaya 
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakatmengikutsertakan sivitas akademika, 
masyarakat danlembaga/instansi yang terkait. 
 
Evaluasi Program 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakankontribusi nyata dari 
pelaksanaan tridharmaperguruan tinggi yang harus selalu dievaluasi 
untukmeningkatkan manfaatnya bagi masyarakat luas. 
 
Kelembagaan 
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakatdikoordinasikan oleh fakultas dan melalui 
pengelolaan yang transparan dan akuntabel. 
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1. Visi dan Misi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan 
menghasilkan lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan 
berkontribusi bagi pembangunan pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu 

yang baik dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, 

teknologi tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 

dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam 
dan luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Kompetensi Lulusan 

Lulusan yang diharapkandaripembelajaran di Lembaga Pendidikan 
tinggiFakultasPertaniandanBisnisadalahlulusan yang 
mencerminkanvisidanmisiFakultasPertaniandanBisnis (FPB).  
Standarkompetensilulusandigunakansebagai 
acuanterhadappenilaiandankelulusanmahasiswaselamapembelajaran di Program 
Studi. Standar kompetensi lulusan dirumuskan Program Studi Berbasis KKNI”.  
CapaianlulusaninisejalandengansebagaimanapadaPasal 6 ayat 1 
PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 Bab II 
bagiankeduatentangStandarKompetensiLulusanyaitu 
“merupakanperilakubenardanberbudayasebagaihasildariinternalisasidanaktualisasinil
aidannormayang  tercermindalamkehidupan  spiritual  dan social melalui proses  
pembelajaran,  pengalamankerjamahasiswa,  
penelitiandan/ataupengabdiankepadamasyarakat yang terkaitpembelajaran”. 
 

3. Subyek/Pihak Yang 
BertanggungJawabUntukMencapaiStandarKompetensiLulusan 

1. Dosen. 
2. Kepala Program Studi. 
3. Dekan. 
4. Tenaga kependidikan 

 

4. Pernyataan Isi StandarKompetensiLulusan 

1. Lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis pada akhir masa studinya mencapai IPK 
lulusan >= 2,75 untuk mahasiswa program sarjana, dan >= 3,25 untuk 
mahasiswa program magister. 



2. Lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis pada akhir masa studinya mencapai sks 
program sarjana minimal 144 sks dan program magister 37sks 

3. Lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis pada akhir masa studinya memiliki 
keaktifan akademik dan non akademik, setidaknya di skala nasional  

4. Lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis pada akhir masa studinya memiliki masa 
studi lulusan <= 5 tahun 

5. Lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis pada akhir masa studinya mencapai 
jumlah kelulusan tepat waktu >= 80% 

6. Lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis pada akhir masa studinya memiliki 
kepuasan  terhadap pelayanan dan pengalaman studi yang didapatkan 

7. Lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis pada akhir masa studinya mencapai 
waktu tunggu lulusan untuk bekerja <= 6 bulan 

8. Pengguna lulusan Fakultas Pertanian dan Bisnis memiliki kepuasan terhadap 
lulusan terhadap aspek etika, kompetensi utama, penggunaan teknologi 
informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri, dan 
berbahasa internasional (Inggris) 
 
 

5. DaftarIstilahdanPengertian 

1. StandarKompetensilulusanadalahkriteria  minimal  
tentangkualifikasikemampuanlulusan  yang  mencakupsikap,  pengetahuan,  
danketerampilan  yang  dinyatakandalamrumusancapaianpembelajaranlulusan. 

2. Rumusanprofil  lulusanmengacupadadeskripsicapaianpembelajaranlulusan 
pada KKNI danmemilikikesetaraandenganjenjangkualifikasipada KKNI. 

3. KerangkaKualifikasiNasional  Indonesia,  yang  selanjutnyadisingkat KKNI, 
adalahkerangkapenjenjangankualifikasikompetensi yang  
dapatmenyandingkan,   menyetarakan,  danmengintegrasikanantarabidang 
Pendidikan 
danbidangpelatihankerjasertapengalamankerjadalamrangkapemberianpengaku
ankompetensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaan di berbagaisektor. 

4. SKPI adalahSuratKeteranganPendampingIjasah, surat yang 
menginformasikankualifikasikompetensilulusandandiberikanpadasaatmahasis
wa lulus dari program studitempatbelajarnya. 

5. Capaianpembelajaranadalahkemampuan  yang  
diperolehmelaluiinternalisasipengetahuan,  sikap,  ketrampilan,  kompetensi,  
danakumulasipengalamankerja. 

6. Kualifikasiadalahpenguasaancapaianpembelajaran  yang 
menyatakankedudukannyadalam KKNI. 

 

6. StrategiPencapaian 

1. Kerja sama antara program studi, pengguna lulusan dan asosiasi program studi 
dibawah tanggungjawab Dekan dalam menyusunan dan mengimplementasikan  
standar kompetensi lulusan. 



2. Fasilitasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) oleh UKSW melalui PPMA. 

3. Pemberian pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam kegiatan di bidang 
tertentu pada jangka waktu tertentu, yakni berbentuk pelatihan kerja, kerja 
praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 
 

7. IndikatorPencapaian 

Indikatorpencapaianstandarkompetensilulusanadalah 
1. Transkrip mahasiswa dan rekapitulasinya menunjukkan IPK >=3,00 untuk 

program sarjana dan IPK >= 3,25 untuk program magister 
2. Formulir kredit keaktifan mahasiswa menunjukkan point keaktifan yang 

menunjukkan keaktifan akademik dan non akademik skala nasional. 
3. Memilikiwaktutunggu yang singkat (6 bulan dan atau kurangdari 1 tahun) 

untukmendapatkandanataumenciptakanpekerjaansesuaidengankualifikasikom
petensi utama. 

4. Lulusan memiliki pekerjaan yang seusai dengan kompetensi utama dan 
mampumenjadiwirausaha yang menciptakanlapanganpekerjaanbagi orang lain. 

 

8. DokumenTerkait 

 
DokumenStandarKompetensi Program StudiBerbasis KKNI. 
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1. Visi dan Misi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum Standar Isi 

Secara umum standar isi disusun dalam rangka pengembangan dokumen penjaminan 
mutu FPB yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, 
pencapaian visi misi dan tujuan Fakultas Pertanian dan Bisnis. 

Standar isi berfokus pada kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian 
pembelajaran lulusan, dan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi 
capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 
KKNI. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, 
magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil 
pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 

Pengembangan standar isi di FPB sejalan dengan ketentuan pemerintah khususnya 
dalam pemanfaatan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran baik dari segi materi, metodologi, infrastruktur 
dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan. 

Dalam hubungannya dengan kualifikasi kompetensi lulusan maka standar isi 
dikembangkan dengan bertumpu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  

Dokumen Standar Isi terdiri dari : 
1. Peraturan akademik. 
2. Struktur Kurikulum.  
3. Kualifikasi Kompetensi.  
 

3. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai StandarIsi 

5. Dosen. 



6. Ketua Program Studi. 
7. Dekan. 

 
 
 

4. Pernyataan Standar Isi 

 
1. Kurikulum pembelajaran di FPB adalah kurikulum berbasis kompetensi yang 

disempurnakan dengan penerapan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi,mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan. Kurikulum ini disusun dengan menggunakan referensi 
pada peraturan pemerintah yang terdiri dari : (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 
Pendidikan Tinggi, (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, (4) SK Rektor 
No.083/Kep./Rek./3/2015 tentang Pemberlakuan Panduan Penyusunan Kurikulum UKSW 
2015 menggunakan KKNI. 

2. Kurikulum disusun berdasarkan kualifikasi/profil lulusan program pendidikan yang ingin 
dihasilkan dan dirumuskan dalam deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan. Tingkat 
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum disesuaikan dengan  jenis 
dan program pendidikan, sebagai berikut:(1) lulusan program diploma 3 memiliki 
penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 
(2) lulusan program diploma 4 dan sarjana memiliki penguasaan konsep teoritis bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan  konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuandan keterampilan tersebut secara mendalam; (3) lulusan 
program profesi memiliki penguasaan teori aplikasi bidangpengetahuan dan keterampilan 
tertentu; (4) lulusan program magister, magister terapan, dan  spesialis satu memiliki 
penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; (5) lulusan program 
doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit memiliki penguasaan filosofi 
keilmuan  bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.  

3. Struktur kurikulum berdasarkan pada KKNI terdiri dari: (1) jenjang 5 setara dengan 
lulusan diploma 3; (2) jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan 
sarjana; (3) jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi; (4) jenjang 8 setara 
dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu; (5) jenjang 9 setara dengan 
lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua. 

4. Fakultas Pertanian dan Bisnis menggunakan sistem pembelajaran dua (2) semester, yaitu 
semester gasal dan semester genap dengan jumlah pertemuan sebanyak [14 - 16 minggu] 
atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk evaluasi dan penilaian. Penjelasan detail diatur 
dalam SK Rektor No. 168/KEP./REK./V/2012. Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan 
Akademik dalam Sistem Kredit Semester UKSW . 

5. Fakultas Pertanian dan Bisnismenerapkan sistem pembelajaran satuan kredit semester 
(sks) berdasarkan Permendikbud 49 tahun 2014 dengan perincian bahwa untuk kegiatan 
kuliah setiap 1 sks setara dengan :  

a. 50menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal setiap minggu.  
b. 50 menit kegiatan akademik terstruktur terjadwal setiap minggu. 
c. 60 menit kegiatan akademik mandiri. 

6. Pembelajaran  dalam bentuk seminar  atau  bentuk  pembelajaran lain yang sejenis, setiap 
1 sks setara dengan : 



a. 100 menit kegiatan  belajar  tatap  muka  setiap minggu  per semester. 
b. 60   menit kegiatan belajar  mandiri  per  minggu  per semester. 

7. Pembelajaran  praktikum,  praktik  berwirausaha,  praktik berkebun,  praktik  lapangan,  
penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat,dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara 1 sks setara dengan 160 menit per minggu per semester. 

8. Beban belajar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa  setiap programnya adalah : 
a. 36 sks untuk program diploma satu. 
b. 72 sks untuk program diploma dua. 
c. 108 sks untuk program diploma tiga. 
d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana. 
e. 36 sks untuk program profesi. 
f. 72  sks  untuk  program  magister,  magister  terapan,  dan  spesialis  satu. 
g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua. 

9. Mahasiswa dibebankan 7,2 jam per hari untuk belajar dengan pertimbangan bahwa 
mahasiswa untuk bisa lulus dari UKSW masih diberikan kewajiban tambahan untuk aktif 
mengikuti organisasi atau kepanitiaan kegiatan apapun di kampus/di masyarakat. 
Aktivitas mahasiswa dalam kegiatan diluar akademik ini dihitung sebagai poin yang akan 
dihitung dan digunakan ketika yang bersangkutan akan ujian Skripsi.  

10. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah dari luar UKSW baik dalam negeri maupun luar 
negeri maksimal 15-17% dari total SKS penyelesaian studi dan dari program studi dengan 
akreditasi yang setara. 

11. Evaluasi capaian pembelajaran dan pengembangan kualifikasi lulusan merupakan 
tanggung jawab tim kurikulum program studi, kepala program studi dan dekan yang harus 
selalu dilaksanakan.  

 

5. Daftar Istilah dan Pengertian 

1. Standar Kompetensi lulusan adalah kriteria  minimal  tentang kualifikasi  kemampuan  
lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan,  dan keterampilan  yang  dinyatakan  dalam  
rumusan  capaian  pembelajaran lulusan. 

2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 
lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

3. Jenjang kualifikasi 5 setara dengan lulusan diploma 3 meliputi penguasaan konsep teoritis 
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. 

4. Jenjang kualifikasi 6 setara dengan lulusan program diploma 4 dan sarjana memiliki 
penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 
dan  konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuandan keterampilan tersebut 
secara mendalam. 

5. Jenjang kualifikasi 7 setara dengan lulusan program profesi memiliki penguasaan teori 
aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 

6. Jenjang kualifikasi 8 setara dengan  lulusan program magister, magister terapan, dan  
spesialis satu memiliki penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu 

7. Jenjang kualifikasi 9 setara dengan lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis 
dua paling sedikit memiliki penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu. 

8. SKS adalah bobot sistem kredit semester (SKS) merupakan representasi dari satuan kredit 
semester (sks). 
 

 

 



6. Strategi Pencapaian  

 
1. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran. 
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran 

lulusan.  
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, 

magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan 
hasil pengabdian kepada masyarakat. 

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut untuk setiap program 
pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan 
dari KKNI. 

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma 3 paling 
sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuandan keterampilan tertentu secara 
umum. 

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma 4 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 secara mendalam. 

7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, magister 
terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan 
dan ketrampilan tertentu. 

8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimanatersebut diatas bersifat 
kumulatif dan/atau integratif. 

9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di atas dituangkandalam bahan 
kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.  

10. Perubahan kurikulum, evaluasi capaian pembelajaran dan pengembangan kualifikasi 
lulusan dilaksanakan secara komprehensif melalui kerjasama antara program studi, 
pengguna lulusan dan asosiasi profesi sejenis baik dalam dan luar negeri. 

11. Dekan bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan kerja antara program studi, 
pengguna lulusan dan asosiasi profesi sejenis baik dalam dan luar negeri.  

12. Dekan bertanggung jawab untuk melengkapi para alumninya dengan SKPI (Surat 
Keterangan Pendamping Ijasah), informasi kualifikasi kompetensi lulusan dan diberikan 
pada saat mahasiswa lulus dari program studi tempat belajarnya. 

13. UKSW melalui PPMA melakukan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan dan 
pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI). 

 

7. Indikator Pencapaian  

Indikator pencapaian standar isi adalah lulusan UKSW memiliki waktu tunggu yang singkat 
(kurang dari 1 tahun) untuk menciptakandan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 
kualifikasi kompetensi yang tertulis pada SKPI. 
 

  8. Dokumen Terkait 

1. Dokumen Standar Kompetensi Program Studi Berbasis KKNI. 
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1. Visi dan Misi Fakultas 

 
Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 
 

2. Deskripsi Umum Standar Proses 

Sesuai dengan ketentuan pemerintah pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa SPMI disusun dalam rangka untuk merencanakan, 
melaksanakan dan mengendalikan secara otonom penyelenggaraan perguruan tinggi.  

Standar proses adalah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh 
capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik, 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta beban belajar mahasiswa. Standar proses 
dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Fakultas Pertanian dan Bisnis baik pada Darma 
Pedidikan, Pengabdian Masyarakat dan Penelitian. 
 

3. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses 

1. Dosen. 
2. Ketua Program Studi. 
3. Dekan 
4. Tenaga laboran 
5. Tenaga Tata Usaha. 
 

4. Pernyataan Standar Proses 

1. Metoda proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (SCL) dengan melaksanakan 
kegiatan pembelajaran yang bersifat interaktif dan kolaboratif, serta isi/materi 
pembelajaran bersifat holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan/atau tematik untuk 
bidang kajian masing-masing. 

2. Metode proses pembelajaran Student-Centered Learning (SCL) merupakan pendekatan 
pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran. 

3. Sifat interaktif menyatakan bahwa interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen 
merupakan komponen utama dalam pencapaian hasil pembelajaran. Interaksi antara 
mahasiswa dan dosen dalam diwujudkan sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, 
dalam wujud penelitian skripsi mahasiswa merupakan bagian dari roadmap penelitian 



dosen, dan pengabdian masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa. Bentuk aktivitas 
lainnya adalah pembinaan kegiatan komunitas belajar di kalangan mahasiswa dalam 
bentuk himpunan mahasiswa konsentrasi atau himpunan mahasiswa keahlian yang 
dibimbing oleh dosen. 

4. Sifat holistik adalah proses pembelajaran yang akan membentuk pola berfikir mahasiswa 
secara komprehensif dan wawasan yang global dengan tetap berpegang teguh pada nilai – 
nilai budaya lokal.Perwujudan konkrit sifat holistik ini adalah penurunan visi dan misi 
universitas, fakultas dan program studi dalam bentuk bahan kajian yang tertuang pada 
matakuliah umum, meliputi (1) Pendidikan Agama, (2) Bahasa Indonesia, (3) Pancasila dan 
(4) Kewarganegaraan.  

5. Sifat integratif adalah proses pembelajaran secara terintegrasi dalam satu kesatuan melalui 
pendekatan keilmuan interdisipliner dan multidispiner sehingga menghasilkan capaian 
pembelajaran yang memiliki pengetahuan sosiokultural sesuai kebutuhan bangsa serta 
negara Republik Indonesia.Perwujudan dari sifat integratif adalah penyediaan matakuliah 
belanja (round shopping) yang wajib diambil  oleh mahasiswa sebesar 24 sks.  

6. Sifat saintifik adalah proses pembelajaran berdasarkan pada pendekatan ilmiah sesuai 
dengan tata nilai, norma dan kaidah kebangsaan NKRI. Pendekatan saintifik memberikan 
pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 
masalah dan menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan Negara sesuai 
dengan keilmuan dan  kompetensi yang dikuasai. Strategi yang disediakan adalah dengan 
memberikan penghargaan dalam bentuk nilai dan/atau sejumlah sks yang memadai bagi 
mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah bersama dosennya seperti dalam 
penelitian dan/atau pengabdian masyarakat, finalis atau juara dalam lomba kompetensi 
dan program kreatifitas ilimiah mahasiswa. 

7. Sifat kontekstual bahwa proses pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki 
keahlian dan kompetensi tinggi.Lulusan dengan kompetensi tinggi sesuai dengan bidang 
keilmuan yang dipelajari hanya dapat dihasilkan melalui mekanisme pembelajaran yang 
mereferensi pada Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). 

8. Sifat tematik bahwa proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik 
kelimuan program studi dan pendekatan interdisipliner.Lulusan yang dihasilkan memiliki 
kemampuan dalam mengindentifikasi kompleksitas permasalahan dan mampu menyusun 
solusi terhadap permasalahan tersebut di masyarakatsesuai kompetensinya. 

9. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sesuai 
dengan yang digariskan dalam kurikulum yang disusun berdasarkan referensi KKNI 
sebagai jaminan terhadap efektifitas proses pembelajaran. 

10. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan dihasilkan melalui mekanisme kerjasama antar 
individu peserta pembelajaran untuk membentuk profil lulusan sesuai dan capaian 
pembelajaran yang tercermin di dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan 
ketrampilan khusus. Lulusan yang dihasilkan mampu menjadi profesional yang mandiri 
dan dapat bekerjasama dalam tim.   

11. Berpusat, bahwa pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki sikap 
dalampengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 
mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

12. Penyusunan standar rencana pembelajaran yang ditetapkan  dan  dikembangkan  oleh  
dosen  secara mandiri  atau  bersama  dalam  kelompok  keahlian  suatu  bidang  ilmu 
pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Penyusunan ini mengacu pada 
KKNI dan menghasilkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

13. Standar perwalian akademik untuk konsultasi penetapan matakuliah bagi para dosen wali. 
Secara teknis proses perwalian akademik program studi ditetapkan standar operasional 
tersendiri. 



14. Pengambilan matakuliah, pembatalan atau penambahan matakuliah diatur melalui standar 
operasional tersendiri. 

15. Penyusunan pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi : 
a. Penentuan kapasitas maksimalmahasiswa untuk setiap kelas. 
b. Penentuan beban mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat maksimal untuk 

setiap dosen. 
c. Penentuan jumlah publikasi minimal yang diacu dalam proses pembelajaran setiap 

dosennya. 
d. Penggunaan perangkat demo/simulasi/peralatan laboratorium dalam proses 

pembelajaran. 
e. Sarana dan prasarana praktikum untuk setiap mahasiswa. 

16. Penyusunan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang meliputi : 
a. Pemantauan evaluasi proses pembelajaran. 
b. Pelaporan hasil evaluasi proses pembelajaran. 
c. Tindak lanjut evaluasi proses pembelajaran. 

17. Penyusunan penilaian hasil pembelajaran, yang mencakup : 
a. Prinsip penilaian. 
b. Teknik dan instrumen penilaian. 
c. Mekanisme dan prosedur penilaian. 

 

5. Indikator Standar Proses 

Indikator standar proses meliputi : 
1. Tersedianya dokumen standar rencana pembelajaran semester, standar pelaksanaan, 

standar evaluasi, dan standar penilaian. 
2. Dokumen hasil penilaian standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar evaluasi 

dan standar penilaian pada proses pembelajaran. 
3. Tercapainya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 
4. Tersusunnya rencana pembelajaran semester (RPS), yang meliputi: nama program 

studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian 
pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran 
lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode 
pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 
pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas 
yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan 
bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.Rumusan dokumen RPS memuat :  

1. Nama  program  studi. 
2. Nama  dan  kode  mata  kuliah. 
3. Semester. 
4. Jumlah sks. 
5. Nama dosen pengampu. 
6. Jumlah waktu pembelajaran. 
7. Capaian pembelajaran yang dihasilkan. 
8. Kemampuan akhir yang diharapkan. 
9. Bahan Kajian (Materi Ajar). 
10. Bentuk Pembelajaran. 
11. Kriteria Penilaian (Indikator). 
12. Bobot Nilai.   



13. Peralatan selama proses pembelajaran yang meliputi : LCD/Proyektor, 
file powerpoint, software demo/simulasi, komponen atau hardware, 
perangkat laboratorium untuk demo. 

14. Pemberian tugas selama proses pembelajaran. 
15. Daftar pustaka sumber referensi materi diambil (yang materinya dipakai 

dalam rencana pembelajaran semester). 
5. Terdapat kegiatan kurikuler wajib yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur 

melalui berbagai mata kuliah, misalnya: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 
pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 
pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. 

6. Terdapat bentuk pembelajaran yang berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; 
dan praktikum, praktik berwirsausaha, praktik kebun, atau praktik lapangan, 
penelitian (bagi program pendidikan program sarjana, program magister), dan 
pengabdian kepada masyarakat (bagi program pendidikan program sarjana) 

7. Terpenuhinya capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan 
8. Rencana pembelajaran dituangkan dalam bentuk dokumen RPS. Penjadwalan 

pembelajaran di setiap program studi dan pengaturan ruang untuk proses 
pembelajaran melalui BTSI. 
 

6. Strategi Pencapaian  

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah : 
1. Rektor. 
2. Dekan. 
3. Kepala  Program  Studi 
4. Pimpinan  Unit 
5. Dosen 

Strategi pencapaian: 
1. Semua pihak yang bertanggung jawab wajib menciptakan lingkungan fisik 

(ketersediaan sarana dan prasarana, kerapian dan kebersihan) dan suasana 
(lingkungan sosial) proses pembelajaran yang kondusif, yaitu kondisi dimana peserta 
didik merasa nyaman dan disediakan fasilitas yang sangat memadai sehingga proses 
pembelajaran dapat berlangsung secaraefektif. 

2. Rektor, Dekan, dan Pimpinan Unit menyiapkan sistem dan panduan, membuat 
perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai dukungan masing-masing 
terhadap efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

3. Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan/merumuskan profil lulusan, capaian 
pembelajaran, mengembangkan bahan kajian dan mata kuliah (kurikulum berbasis 
KKNI), berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan asosiasi pakar kelimuan. 

4. Dosen mengelola proses pembelajaran Student-Centered Learning (SCL) secara 
intensif,yang dapat menumbuhkan minat para peserta didik, mendorong keaktifan para 
peserta didik, serta mengembangkan sikap kritis-prinsipal, kemandirian dan 
kreativitas peserta didikdalam mencari/menemukan pengetahuan sebagai pembelajar 
sepanjang hayat, melalui berbagai macam aktivitas sehingga dapat menghasilkan 
lulusan yang memiliki kemampuan dan / atau keleluasaan untuk mengembangkan 
segenap kapasitas dan kemampuannya (prior knowledge and experience) untuk 
memanfaatkan peluangdan inovatif dalam memecahkan berbagai permasalahan dan 
menciptakan kehidupan masyarakat yang adil bebas, tertib dan sejahtera (cipta, karsa, 
rasa, dan karya). 
 
 



7. Dokumen Terkait  

1. Dokumen Standar Kompetensi Program Studi Berbasis KKNI. 
2.Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 
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1. VisidanMisi Fakultas 
Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. DeskripsiUmumStandarPenilaian Pembelajaran 

 
Standar penilaian pembelajaran merupakan salah satu standar yang digunakan sebagai 

dasar dan pedoman dalam menyusun standar lulusanpembelajaran sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 47 tahun 2013 
pasal 5 ayat 2. Standarpenilaianpembelajarandidefinisikan sebagai suatukriteria minimal 
penilaian 
prosesdanhasilbelajarmahasiswadalamrangkapemenuhancapaianpembelajaranlulusan. 
Penilaian hasil pembelajaran harus memenuhi beberapa karakteristik yaitu : (1) prinsip 
penilaian, (2) Teknik dan instrument penilaian,(3)mekanismedanprosedurpenilaian, (4) 
pelaksanaanpenilaian, (5)pelaporanpenilaian,dan(6) kelulusanmahasiswa. 
 FPB menetapkan standar penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik penilaian 
pembelajaran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perundang – undangan dengan tujuan 
untuk menghasilkan capaian lulusan pembelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 
dokumen standar lulusan pembelajaran.  
 

3. Subyek/Pihak Yang 
BertanggungJawabUntukMencapaiStandarPenilaianPembelajaran 

1.    Dosen. 
2.     Kepala Program Studi. 
3. Dekan. 

 

4. Pernyataan Isi StandarPenilaianPembelajaran 

1. Tenaga pendidik melakukan penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip edukatif, yaitu 
memberikan motivasi pada mahasiswa dalam merencanakan tata cara belajar dalam 
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh 
kurikulum. 

2. Penilaian pembelajaran dilakukan secara autentik, yaitu penilaian yang mencerminkan 
hasil belajar mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 



3. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara obyektif, penilaian yang dilaksanakan 
menggunakan standar yang ditentukan sesuai dengan capaian pembelajaran dan 
kesepakatan bersama antara mahasiswa dan tenaga pendidik. 

4. Penilaian pembelajaran dilakukan secara akuntabel, yaitu prosedur dan mekanisme serta 
standar penilaian yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh pendidik kepada 
mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

5. Penilaian dilaksanakan secara transparan, baik prosedur dan mekanisme serta standar 
penilaian dapat diakses dan dipahami oleh pihak yang terkait. 

6. FPB menggunakan teknik atau mekanisme penilaian pembelajaran yang dilaksanakan 
dengan observasi hasil pembelajaran, partisipasi dalam bentuk presentasi, unjukkerja 
praktikum, testertulis, teslisan, angket. 

7. Instrumen yang digunakan dalam penilaian meliputi buku rubrik, portofolio dan/atau 
karya rancangan atau karya implementatif mahasiswa. 

8. Penilaian pembelajaran didokumentasikan melalui tatacara, sistematika, dan prosedur 
yang telah ditentukan. 

9. FPB menetapkan prosedur penilaian yang mencakup perencanaan penilaian diawal kuliah, 
pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, penilaian diskusi dan wawancara dan 
pemberian nilai akhir hasil capaian pembelajaran. 

10. Pelaksana penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu yang dimungkinkan apabila diperlukan mengikutsertakan mahasiswa atau 
stakeholders.  

11. Penilaian kualifikasi keberhasilan dalam menempuh matakuliah diukur dengan kisaran 
angka dan aksara sebagai berikut : 

a. Huruf A setaradenganangka 4 (empat) berkategoriSangatbaik. 
b. Huruf ABsetaradenganangka3,5 (tiga koma lima) berkategorilebihdaribaik. 
c. Huruf B setaradenganangka 3 (tiga) berkategoribaik. 
d. HurufBCsetaradenganangka2,5 (dua koma lima) berkategorilebihdaricukup. 
e. Huruf C setaradenganangka 2 (dua) berkategoricukup. 
f. HurufCDsetaradenganangka1,5 (satu koma lima)berkategorikurangdaricukup 
g. Huruf D setaradenganangka 1 (satu) berkategorikurang. 
h. Huruf E setaradenganangka 0 (nol) berkategoriGagal. 
i. Huruf L setaradenganlulus tanpa angka kualitas. 
j. Huruf TL setaratidaklulustanpaangkakualitas. 

12. Sistem penilaian menggunakan integrasi dari berbagai teknik, instrument dan acuan 
penilaian. 

13. Hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 
diumumkan kepada mahasiswa. 

14. Hasil penilaian capaian pembelajaran  setiap semester dinyatakan dengan indek prestasi 
semester (IPS)dan di informasikankepada mahasiswa. 

15. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan 
indeks prestasi kumulatif (IPK). 

16. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi yang 
ditetapkan dan memeiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargerkan program studi 
dengan (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). 

17. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban 
studi yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)dan memiliki capaian 
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dalam kurikulum dengan 
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). 



18. Kelulusan mahasiswa sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat 
memuaskan, atau pujiandengan syarat masa studi normal dan tanpa mengulang mata 
kuliah,  dengan kriteria:  
a. Mahasiswadinyatakan lulus  dengan predikat baik apabilamencapai  indeks 

prestasikumulatif (IPK)  2,75  (dua koma tujuh lima) sampai dengan 2,99 (dua koma 
Sembilan Sembilan) 

b. Mahasiswadinyatakan lulus dengan predikat memuaskanapabila mencapai  indeks 
prestasi kumulatif (IPK)  3,00(tiga koma nol ) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua 
lima) 

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskanapabila mencapai  
indeksprestasi kumulatif (IPK)  3,26(tiga koma dua enam) sampai dengan 3,50 (tiga 
koma lima nol) 

d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat terpuji apabila mencapai indeks prestasi 
kumulatif  (IPK)  3, 52 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3, 75 (tiga koma tujuh 
lima) 

e. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat terpuji apabila mencapai indeks 
prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4.00 
(empat koma nol nol) 

19. Mahasiswa program  magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban 
belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan olah 
program studi dengan indeks prestasi (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma 
nol nol) 
a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua 
lima) 

b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai 
indeks prestasi kumulatif  (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,50 (tiga 
koma lima nol) 

c. Mahasiswa  dinyatakan lulus  dengan predikat  terpuji  apabila   mencapai indeks 
prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 
(tiga koma tujuh lima) 

d. Mahasiswa  dinyatakan lulus  dengan predikat  Sangat terpuji  apabila  mencapai 
indeks prestasi ku,mulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 
4.00 (empat koma nol nol) 

20. Mahasiswa yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai lulusan berprestasipada saat 
wisuda adalah lulusan yang memiliki IPK tertinggi (minimal 3,76 )dan memenuhi 
kriteriasesuai Buku Panduan Mahasiwa Berprestasi yang berlaku di Universitas dengan 
masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah. 

21. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar atau sebutan, 
transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sesuai dengan peraturan 
perundangan. 

 

5. DaftarIstilahdanPengertian 

1. StandarKompetensilulusanadalahkriteria  minimal  tentangkualifikasikemampuanlulusan  
yang  mencakupsikap,  pengetahuan,  danketerampilan  yang  
dinyatakandalamrumusancapaianpembelajaranlulusan. 

2. Rumusancapaianpembelajaranlulusanmengacupadadeskripsicapaianpembelajaranlulusan 
KKNI danmemilikikesetaraandenganjenjangkualifikasipada KKNI. 

d. KerangkaKualifikasiNasional  Indonesia,  yang  selanjutnyadisingkat KKNI, 
adalahkerangkapenjenjangankualifikasikompetensi yang  dapatmenyandingkan,   



menyetarakan,  danmengintegrasikanantarabidang Pendidikan 
danbidangpelatihankerjasertapengalamankerjadalamrangkapemberianpengakuankompet
ensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaan di berbagaisektor. 

e. SKPI adalahSuratKeteranganPendampingIjasah, surat yang 
menginformasikankualifikasikompetensilulusandandiberikanpadasaatmahasiswa lulus 
dari program studitempatbelajarnya. 

f. Capaianpembelajaranadalahkemampuan  yang  
diperolehmelaluiinternalisasipengetahuan,  sikap,  ketrampilan,  kompetensi,  
danakumulasipengalamankerja. 

g. Kualifikasiadalahpenguasaancapaianpembelajaran  yang 
menyatakankedudukannyadalam KKNI. 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Dilakukan distribusi informasi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh tenaga 
pendidik dan mahasiswa melalui buku peraturan penyelenggaraan kegiatan akademik 
berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau katalog program studi yang 
disahkan oleh Rektor. 

b. Penetapan capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dan kisaran 
penilaian matakuliah harus dirumuskan dalam Rencana Pembelajaran Semester di awal 
perkuliahan. 

c. Penilaian pembelajaran ini diterapkan oleh program studi yang telah menggunakan 
kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

 

7. IndikatorPencapaian 

a. Indikatorpencapaianstandarpenilaian pembelajaran adalah dirumuskannya kisaran 
penilaian matakuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester dan diinformasikan kepada 
para mahasiswa di awal perkuliahan. 

b. Standar penilaian pembelajaran dirumuskan dalam buku peraturan penyelenggaraan 
kegiatan akademik dan katalog program studi. 

  8. DokumenTerkait 

a. DokumenKurikulum Program StudiBerbasisKKNI. 
b. SuratKeteranganPendampingIjasah.  

 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 

DOKUMEN STANDAR DOSEN  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 
 
 

   

 
 

Revisi : 0 Tanggal 
 

STANDAR DOSEN DAN TENDIK 
SISTEM PENJAMINAN MUTU 

INTERNAL UKSW 
 
 

Disetujui  
 
 

Dekan 

 

  



1. Visi dan Misi Universitas 

Visi  
Visi Fakultas Pertanian dan Bisnis sebagai unit pengelola PS Agroteknologi dan PS Agrbisnis 
adalah:  
―Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi di 
bidang pertanian dan bisnis pada level nasional maupun internasional, yang sesuai dengan 
kebutuhan profesional masyarakat pada tahun 2020‖  
 
Misi  
Misi Fakultas Pertanian dan Bisnis sebagai unit pengelola PS Agroteknologi dan PS Agrbisnis 
adalah:  

1. Menyediakan program pendidikan yang berkualitas tinggi dengan menciptakan 
entrepreneurial learning, entrepreneurial activity and faculty melalui kegiatan 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pelayanan kepada masyarakat  

2. Mempersiapkan lulusan yang berkualitas, berprestasi di tingkat nasional dan diterima 
oleh dunia kerja dan mampu menangkap peluang dan menciptakan usaha melalui 
pengembangan ilmu pertanian dasar dan pertanian terapan  

3. Menjalankan basic and applied research dibidang pertanian dan bisnis dan 
menyebarluaskannya sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak  

4. Menyiapkan kurikulum beserta sarana & prasarana pembelajaran yang unggul di 
bidang pertanian dan bisnis, yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat  

5. Menyediakan dosen dan administratur yang berkualitas, berkomitmen dan berprestasi  
6. Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak  mampu, namun 

memiliki kemampuan akademik yang memadai dan berminat bekerja di sektor 
pertanian dan bisnis  

7. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam 
dan luar negeri  

8. Menjalankan tanggung jawab sosial di bidang pendidikan pertanian khususnya bagi 
masyarakat yang tidak mampu, namun memiliki kemampuan akademik yang memadai 
dan berminat bekerja di sektor pertanian.  

 
 

2. Deskripsi Umum Standar Dosen dan tenaga Kependidikan 

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu standar yang digunakan 
sebagai dasar dan pedoman dalam pelayanan minimal kinerja dosen dan tenega kependidikan 
dalam proses pembelajaran. FPB menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai 
dengan karakteristik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perundang – undangan dengan 
tujuan untuk menghasilkan capaian lulusan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 
dokumen standar lulusan pembelajaran.  

1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 
(1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) 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. 

2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk 
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan 
teknis untuk menFPB UKSWang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 



3) Agar dosen dan tenaga kependidikan FPB UKSW dapat melaksanakan tugas dengan baik 
diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang 

semakin baik. Melalui PPjM menetapkan standar dosen dan tenaga 
 

3. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai StandarPenilaian 
Pembelajaran 

a. Dosen. 
b. Kepala Program Studi. 
c. Dekan. 
d. Penjaminan mutu fakultas 

 

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran 

1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan 
program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

2) Pada tahun 2021 semua dosen yang masa dinasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi 
syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau 
sertifikat profesi 

3) Pada tahun 2021 semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan 
sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara 
dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 

4) Pada tahun 2018 FPB UKSW mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen 
didasarkan antara lainpada: kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan 
tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiapsemesternya, dan kegiatan dalam bentuk 
pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatanpenng 

5) Pada tahun 2021 semua dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir program diploma 
dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional 
terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir 

6) Pada tahun 2021 semua dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir program magister 
memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 
internasional bereputasi minimal satu karya dalam satu tahun terakhir 

7) Pada tahun 2021 semua dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir program doktoral 
minimal memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal internasional berreputasi 
minimal dua karya dalam tiga tahun terakhir 

8) Pada tahun 2019 setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama 
dalam penelitian tugas akhir/skripsi/thesis/ disertasi atau karya desain/seni paling 
banyak dapat membimbing 15 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang 
diselenggarakan di FPB UKSW 

9) Pada tahun 2021, semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala : 
Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 :3:1 

10) Pada tahun 2021 Semua Tenaga Kependidikan FAK. PERTANIAN DAN BISNIS UKSW 
memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk te naga administrasi 
umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan 
programer 

11) Pada tahun 2021, setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau 
laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya. 

 

5. Daftar Istilah dan Pengertian 

1) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 



konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakanpendidikan. 

2) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat. 

3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga 
administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, 
pengelolaan,pengembangan,pengawasan,danpelayananteknis untuk menunjang proses 
pendidikan pada satuan pendidikan. 

 

6. Strategi Pencapaian  

1) Setiap Program Studi menyusun peta/tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi 
yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan 
programstudinya 

2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan 
laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dankepangkatan 

3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan 
sesuai dengan kompetensi lulusan oleh  setiap program studinya 

4) Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap programstudi 

5) Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program 
studi. 

 

7. Indikator Pencapaian  

a. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan 
kompetensi pembelajaran lulusan programstudi 

b. Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doctor yang relevan dengan bidang 
ilmu di program studi programmagister 

c. Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk 
meningkatkan kompetensinya 

d. Adanya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister 
untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen 
programstudinya 

e. Adanya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang 
telahdisusun program studinya 

f. Adanya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 
13 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: 

(i) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 
(ii) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 
(iii) pembimbingan danpelatihan; 

g. Adanya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran 
bagi dosen yang mendapat tugastambahan 

h. Adanya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiapsemesternya 
i. Adanya aturan Pembimbing tugas akhri di FPB UKSW untuk semua jenjang program 

program 
j. Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua 

jenjang program setiaptahunnya 



k. Adanya bukti monitoringsecara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan 
tugas akhir mahasiswanya 

l. Adanya bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas 
akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultastersebut 

m. Adanya bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Dekan I di setiap program studi untuk 
proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang 
diselenggarakandi FPB UKSW. 

n. Adanya peta kepangkatan dosen di setiap programstudi 
o. Adanya program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang 

ditetapkan program studi 
p. Adanya evaluasi kepangkatan dosendisetiapfakultasmaupundi program studi. 
q. Adanya kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium 
r. Adanya program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan 

laboran untuk menunjang pembelajarandan penelitian di laboratorium 
 

 

  8. Dokumen Terkait 

3. Dokumen Kurikulum Program Studi Berbasis KKNI. 
Surat Keterangan Pendamping Ijasah. 
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1. VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
2. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
3. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
4. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

5. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. DeskripsiUmumStandarSaranadanPrasarana 

Standarsaranadanprasaranapembelajaranmerupakankriteria minimal 
tentangsaranadanprasaranasesuaidengankebutuhanisidan proses 
pembelajarandalamrangkapemenuhancapaianpembelajaranlulusan.  

Standarsaranadanprasaranapembelajaranmerupakankomponenpentinguntukmenduk
ungpemenuhancapaianpembelajaranlulusansesuaidengan yang 
dirumuskanpadastandarlulusan.Pemenuhansaranadanprasarana yang 
memadaididukungdenganpenyediaanpembiayaan Pendidikan tinggi yang 
diaturdalamStandarPembiayaan UKSW. 

SesuaidenganPeraturanMenteriPendidikandankebudayaan No.49 tahun 2014 
bahwapemenuhanStandarSaranadanPrasaranaPembelajaranditujukanbagimahasiswa, 
tenagadosen/pendidikdantenagakependidikandalammendukung Tri Dharma PerguruanTinggi.  
 

3. Subyek/Pihak Yang 
BertanggungJawabUntukMencapaiStandarSaranadanPrasarana 

a. Pimpinan universitas 
b. Pimpinan Fakultas. 
c. Ketua Program Studi. 
d. Kepala Lab. 

 

4. Pernyataan Isi StandarSaranadanPrasarana 

e. FPBmemiliki standar minimal kapasitas, kualitas, 
kuantitasdanrasioprasaranapembelajaranyang sangat baikmencakup: (a) lahan; (b) 
ruangkelas; (c) perpustakaan; (d) laboratorium/unit produksi; (e) 
tempatberolahraga; (f) berkesenian; (g) ruang unit kegiatanmahasiswa; (h). 
ruangpimpinan; (i) ruangdosen; (j) ruangtatausaha; dan (k) fasilitasumum.  

f. FPB menentukan standar minimal kapasitas, kualitas, 
kuantitasdanrasiosaranapembelajaran yang sangat baik dan layak untuk studi 
internasional mencakup: (a) perabot; (b) peralatanpendidikan; (c) media 



pendidikan; (d) bukuelektronik, danrepositori; (e) 
saranateknologiinformasidankomunikasi; (f) instrumentasieksperimen; (g) 
saranaolahraga; (h) saranaberkesenian; (i) saranafasilitasumum; (j) 
bahanhabispakai; dan (k) saranapemeliharaan, keselamatan, dankeamanan. 

g. Pada tahun 2022 semua  ruang kelas sudah memenuhi syarat fakultas untuk studi 
internasional 

h. semua bangunan kantor dan ruang kuliah yang dipakai FPB sudah memenuhi 
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi 
dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik 
maupun limbah khusus, apabila diperlukan 

i. FPBmenentukanstandar minimal untuk (a) jalan, (b) air, (c) listrik, (d) 
jaringankomunikasisuara, dan (e) Jaringan komunikasi data dengan kapasitas, 
kualitas, kuantitas,danrasioyang sangat baik. 

j. FPB menentukan standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas,danrasioyang 
sangat baik padaperalatan TIK, instrument eksperimendisetiap 
unit/ruang/gedung. 

k. Standarjumlah, jenis, 
danspesifikasisaranaditetapkanberdasarkanrasiopenggunaansaranasesuaidengank
arakteristikmetodedanbentukpembelajaran, sertaharusmenjaminterselenggaranya 
proses pembelajarandanpelayananadministrasiakademik. 

l. StandarsaranadanprasaranaFPB yang disebutkan di 
atasjugadapatdiaksesolehmahasiswaberkebutuhankhusus. 

m. FPB menentukan standar pemeliharaan SARPRAS. 
n. Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, SOP dan IKtentang 

SARPRAS. 
 

5. IndikatorStandarSaranadanPrasarana 

IndikatorpencapaianStandarSaranadanPrasarana: 
a. Tersedianyadokumenstandar minimal kapasitas, kualitas, 

kuantitasdanrasiountukprasaranapembelajaranmencakup: (a) lahan; (b) 
ruangkelas; (c)perpustakaan; (d) laboratorium/unit produksi; (e) 
tempatberolahraga; (f) ruanguntukberkesenian; (g) ruang unit kegiatanmahasiswa; 
(h).ruangpimpinan; (i) ruangdosen; (j) ruangtatausaha; dan (k) fasilitasumum. 

b. Tersedianyadokumenstandar minimal kapasitas, kualitas, 
kuantitasdanrasiountuksaranapembelajaranmencakup(a) perabot; (b) 
peralatanpendidikan; (c) media pendidikan; (d) buku, bukuelektronik, 
danrepositori; (e) saranateknologiinformasidankomunikasi; (f) 
instrumentasieksperimen; (g) saranaolahraga; (h) saranaberkesenian; (i) 
saranafasilitasumum; (j) bahanhabispakai; dan (k) saranapemeliharaan, 
keselamatan, dankeamanan. 

c. Tersedianyadokumenstandar minimal kapasitas, kualitas, 
kuantitasdanrasiofasilitasumummencakup: (a) jalan, (b) air, (c) listrik, (d) 
jaringankomunikasisuaradan (e) data. 

d. Tersedianyadokumenstandar minimal kapasitas, kualitas, 
kuantitasdanrasiosaranapembelajaranmencakup: (a) perabot; (b) 
peralatanpendidikan; (c) media pendidikan; (d) buku, bukuelektronik, 
danrepositori; (e) saranateknologiinformasidankomunikasi; (f) 
instrumentasieksperimen; (g) saranaolahraga; (h) saranaberkesenian; (i) 
saranafasilitasumum; (j) bahanhabispakai; dan (k) saranapemeliharaan, 
keselamatan, dankeamanan. 



 
 
 

6. StrategiPencapaian 

a. Melakukaninventarisasisaranadanprasarana yang sudahdimilikimencakupkapasitas, 
kualitas, kuantitasdanrasiodalambentukpangkalan data. 

b. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua 
sarana prasarana di FPB 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana prasarana secara berkala 
memanfaatkan sistem informasi yang akuntabel. 

d. Tetapmenyediakansaranadanprasarana yang memadai (memenuhistandar minimal) 
bagi program studi yang memerlukansubsidiuniversitas (danaterbatas). 

e. Menyelenggarakanrapatkoordinasisecararutindenganseluruhfakultas, 
Lembaga dan unit-unit untukmensosialisasikandokumenstandar. 

f. Pimpinan UKSW melaluiKomite Audit Internal secara periodic dan 
berkelanjutanmelakukanfungsipengendaliandan audit mutu internal akademik. 
 

7. DokumenTerkait 

 
1. Peraturandan SOP 
2. Dokumeninventarisasi sarpras padapangkalan data 
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1. VisidanMisi Fakultas 



Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran 
pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi 
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta 
standar sarana dan prasaranapembelajaran. 
Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi 
penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang 
berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 
dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan 
kajian, metodepembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan 
bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk. 
Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang 
meliputi pelaksanaan isi pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran hinggapenilaian. 
Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isipembelajaran, pengendalian proses 
pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan 
pengendalian sarana dan prasranapembelajaran. 
Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan pengawasan (monitoring) terhadap proses 
pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berjalan pada jalur yang diharapkan 
dan/atausesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain 
pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi. 
Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan 
pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi 
kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, curriculum assessment, tracer study dan 
rekomendasi), sedangkan evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari 
bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal 
akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, 
proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya. 
Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap 
prosespengelolaanpembelajaran 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.49 tahun 2014 
bahwa pemenuhan pengelolaan pembelajaran ditujukan bagi mahasiswa, tenaga 



dosen/pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung Tri Dharma 
PerguruanTinggi.  

 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan 
Prasarana 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas. 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Kepala Lab. 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran 

a. Pada tahun 2020, semua program studi di FPB UKSW mempunyai kriteria pengelolaan 
pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi 
syarat sebagai fakultas yang mampu bersaing di Asia Tenggara 

b. Pada tahun 2021, semua program studi di FPB UKSW sudah melakukan pengelolaan 
pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi 
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, 
serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

c. Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan pengelolaan dalam 
penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah 

d. Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam 
menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar 
penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 

e. Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam 
melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu 
yangbaik 

f. Pada tahun 2020, semua program studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran 
dan dosen. 

g. Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam 
melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga 
dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; 

h. Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam 
melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan 
informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan 
mutupembelajaran. 

i. Pada tahun 2021 FPB UKSW sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran 
dan dosen 

 

5. Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Indikator pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran: 
a. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai studi internasional. 

b. Adanya time frame yang ditetapkan oleh program studi pemenuhan kriteria 
pengelolaan pembelajaran menuju fakultas untuk studi internasiona, dan 
memenuhi target serta membuat laporan berkala tahunan kepada fakultas 



c. Adanya system pengelolaan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran di 
setiapmatakuliah dan adanya bukti tindak lanjutmonitoringoleh program studi 
untuk meningkatkan kualitas 

d. Adanya SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun 
monitoring dan evaluasinya 

e. Adanya laporan kinerja program studi dalam pelaksanaan pembelajaran tiap semester. 
 

6. StrategiPencapaian 

1) Fakultas menyusun panduan pengelolaan pembelajaran diprogram studi yang 
menuju pengelolaan pendidikan yang layak untuk studi internasional 

2) FPB UKSW mengembangkan system pemantauan dan 
evaluasipembelajaranmemanfaatkan system informasi 

3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secaraberkala untuk 
menjaga kualitaslulusan 
 

7. DokumenTerkait 

 

a. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
b. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
c. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
d. PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandan 
e. Penyelenggaraan PendidikanPeraturan dan SOP universitas 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

DOKUMEN STANDAR  
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

 

   

 

 

Revisi: 0 Tanggal 

 

STANDAR PEMBIAYAAN 

PEMBELAJARAN 

SISTEM PENJAMINAN MUTU 

INTERNAL UKSW 

 

 

Disetujui 

 

 

Dekan 

 



 

 

 

DOKUMEN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

   

 

 

Disusun PusatPenjaminanMutuAkademik 

Diperiksa Dekan 

SK Penetapan 411a/VIIA/Kep./DFP/2017 

TanggalPenetapan 1 Desember 2017 
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2017 

1. VisidanMisi Fakultas 



Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
5. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
6. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
7. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

8. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Pembiayaan Pembelajaran 

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran 
biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan.Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya 
biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan kebudayaan No.49 tahun 2014 bahwa pembiayaan pembelajaran ditujukan 
bagi mahasiswa, tenaga dosen/pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung Tri 

Dharma PerguruanTinggi. Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan 
tolak ukur minimum agar pembiayaan pembeelajaran sesuai dengan hukum yang 
berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, fakultas, tujuannya dalam 
kondisi transparan, akuntabel dan bermutu. 

 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Pembiayaan 
Pembelajaran 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Kepala Lab. 
e.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran 

a. semua program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan 
pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 
operasional yang disusun dalam rangka pemenuhancapaian pembelajaran lulusan 

b. FPB UKSW mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan 
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi kegiatan 

c. FPB menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun 
yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk 
setiap program studi berdasarkan karakteristiknya 



d. FPB UKSW sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan 
tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan 
belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 

e. FPB UKSW sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan 
melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sampai pada satuan program studi 

f. FPB UKSW sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai 
bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan 

g. FPB UKSW sudah melakukan pemantauan danevaluasi tingkat ketercapaian 
standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran 

h. FPB UKSW sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya 
pendidikan, antara lain:hibah;jasa layanan profesidan/atau keahlian;dana lestari 
dari alumni dan filantropis;dan/ataukerja samakelembagaan pemerintah 
danswasta, maupun pusat studi 

i. FPB UKSW sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam 
menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka 
peningkatan kualitas pendidikan 

 

5. Indikator Standar Pembiayaan Pembelajaran 

Indikator pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran: 

a. Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan 
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka 
pemenuhan capaianpembelajaran lulusan di setiap programstudi 

b. Adanya dokumen di tingkat Program studi yakni dokumen biaya investasi 
pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti 
pemenuhan sarana laboratorium, , sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis 
ICT, saranaperpustakaan. 

c. FPB UKSW mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan 
dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program 
studi 

d. Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operational di tingkatprogram studi 
e. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan 

biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran dan tindak lanjut serta 
pelaporannya 

f. Adanya komponen biaya operasional Pendidikan daridana hibah 
g. Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber 

dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas 
 

6. StrategiPencapaian 

a. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis 
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaranlulusan 

b. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasionaldan biaya 
investasi di setiap programstudinya untuk menjaga kualitas pelayanan 
pembelajaran dan kualitas lulusan serta pencapaian visi menuju fakultas yang 
dapat bersaing di Asia Tenggara 

c. Universitas mengembangkan system informasi pembiayaan pembelajaran 



 
7. DokumenTerkait 

 

a. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
b. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
c. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
d. PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandan 
e. Penyelenggaraan PendidikanPeraturan dan SOP universitas 
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1. VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum StandarIsi Penelitian 

Standarisipenelitianmerupakankriteriaminimaltentangkedalamandan keluasan materi 
penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, 
yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitianterapan. Materi pada penelitian dasar 
adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan 
atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau 
postulat baru.Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi 
pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atauindustri.Materi 
pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk 
kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus 
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan 
masa mendatang. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Kepala Lab. 
e.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran 

a. Setiap tahun, LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan 
penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada bodyof knowledge (bidang 
ilmu) 

b. Setiap tahun, fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian 
yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup 



masyarakat, pembangunan pertanian berkelanjutan, daya saing industri 
pertanian 

c. Setiap melaksanakan penelitian dasar dan terapan, dosen harus menggunakan 
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan 
masa mendatang 

d. Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas 
akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang 
disesuaikan dengan tagihan output dan outcomepada program studinya 
 

5. Indikator StandarIsi Penelitian 

Indikator pencapaian Standar Isi Penelitian: 

a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah dan peningkatan 
kualitas hidup masyarakat, pembangunan pertanian berkelanjutan, daya saing 
industri pertanian Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen 

b) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki materi 
sesuai dengan tagihan output dan outcome pada program studi 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Membuat RIP dan pedomanpenelitian 
b. Membuat workshop mengenai desain/rancanganpenelitian 

 
7. DokumenTerkait 

 

a. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
b. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
c. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
d. PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 

Pendidikan  
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1. VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Proses Penelitian 

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, danpelaporan. Kegiatan penelitian 
sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budayaakademik. 
Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, 
dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang 
dikembangkan oleh FPB UKSW. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen 
dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka FPB UKSW perlu 
menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas 
akademika FPB UKSW dalam melaksanakan kegiatan penelitian. 
 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Proses 
Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian 

a. FPB harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5tahun. 

b. Dosen harus memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal 
untuk masawaktu5 tahun 

c. Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus mengikuti dan memenuhi 
pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitianharus menyelenggarakan kegiatan 



peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi 
nasional (klinik proposal) penelitian setiap tahun 

d. Fakultas memfasilitasipendampingan kepada dosen dalam menyusun dan 
mengajukan proposal hibah kompetisi penelitian yang didanai oleh FPB UKSW 
atauluarFPB UKSW setiap tahun 

e. Setiap mengikuti hibah kompetisi penelitian, dosen harus mempresentasikan 
proposal penelitian di hadapan tim reviewer internal dan/atau eksternalharus 
menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitianyang 
dilaksanakan oleh dosensetiaptahun 

f. Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar 
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, 
masyarakat,danLingkungan 

g. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 
penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitiandan fakultas 
harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang 
mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari FPB UKSW atau 
luar FPB UKSW setiap tahun 

h. Setiap dosen wajib mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnalilmiah 
terindeks 

i. Mahasiswa program sarjana dan magister harus terlibat dalam kegiatan penelitian 
minimal 10% dari total mahasiswa dan memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari 
jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) 
artikel yangterkait dengan topik penelitian 

 

5. Indikator StandarProses Penelitian 

Indikator pencapaian Standar Isi Penelitian: 

a. Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitianuntuk masa waktu 5 tahun, 
serta sasaran mutu dan target capaian 

b. Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen 

c. Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa 
waktu 5 tahun, minimal 1 proposal per dosen dalam 1 tahun 

d. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta 
kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, danlingkungan 

e. Adanya pedoman/aturan pelaksanaan penelitian di fakultas, 
SOPpelaksanaanpenelitian di fakultas 

f. Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal (klinik proposal) 
penelitian bagi dosen minimal 1 tahun 1 kali 

g. Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian 
minimal 1 tahun 1 kali 

h. Adanya dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen dalam bentuk laporan, foto, 
video, danlain-lain diarsipkan di fakultas 

i. Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen FPB UKSW ataunon-FPB 
UKSW 

j. Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan penelitian kerjasama 
dengan pihak eksternal FPB 

 



6. StrategiPencapaian 

Membuat RIP dan pedomanpenelitian 
Menyelenggarakan klinik proposal 
Membuat workshop mengenai desain/rancanganpenelitian 
kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian minimal 
Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen- dosen diFPB UKSW 
 

 
7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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1. VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Hasil Penelitian 

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.Hasil 
penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 
budayaakademik.Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang 
sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat 
perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat 
dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup 
penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu 
ditetapkan standar hasil penelitian. 
 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian 

  a.    FPB harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5tahun. 

b. Dosen harus memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal 
untuk masawaktu 5 tahun 

c. Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada         
pengembanganilmupengetahuan   dan   teknologi,serta mendukung pembangunan 
pertanian berkelanjutan 

d. Melalui kegiatan penelitian, dosen danmahasiswaharus menghasilkan bahan ajar 
atau modul pelatihan untukpengayaansumber belajar 



e. Fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen danmahasiswauntuk disebarluaskan 
dengan cara diseminarkan,dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara  lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepadamasyarakat 

f. Setiap tahun, fakultas harus memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa 
untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektualHaKI sesuai karakteristiknya 
 

 

5. Indikator StandarHasil Penelitian 

Indikator pencapaian StandarHasil Penelitian 

a. Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi 
perkuliahan yang dicantumkan dalamRPS 

b. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi 
oleh mahasiswalain 

c. Minimal tiap dosen ada satu hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN 
d. Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam 

bentuk prosiding 

e. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal 
terindeks dan terakreditasinasional 

f. Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal 
terindeks dan terakreditasinasional 

g. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal 
terindeksdanbereputasi internasional 

h. Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosendanmahasiswamendapatkanpaten 

i. Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan 
hakcipta 

j. Minimal 25% hasilpenelitianseluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI 
lainnya 

 

6. StrategiPencapaian 

Membuat RIP dan pedomanpenelitian 
Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melaluilokakarya. 
Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternalterkait hasil penelitian 
Melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada dosen- dosen diFPB UKSW 
 

 
7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Penilaian Penelitian 

Standarpenilaianpenelitianmerupakankriteriaminimalpenilaian terhadap proses dan 

hasilpenelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi 
dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 
Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan 
mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria 
penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti 
penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 
dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin 
bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di FPB UKSW sesuai dengan prinsip-
prinsip tersebut, maka FPB UKSW perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang 
berlaku bagi sivitas akademikaFPB UKSW. 

 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian 

a. FPB harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5tahun. 

b. FPB UKSW harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, 
hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan Kemenristekdikti dan 
ditinjau secara periodik  



c. FPB UKSW mempunyai instrumen prosesdan hasil penelitian yang 
dilakukansecara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan 
transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, 
dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, 
dan luaranpenelitian setiap tahun 

d. FPB UKSW harus mempunyai instrumenpenilaian penelitian mahasiswa dalam 
rangka penyusunan laporan tugas akhir 

a. Fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan 
metode     dan     instrumen    yangrelevan,   akuntabel,   dan mewakiliukuran 
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian 

 
 

5. Indikator Standar PenilaianPenelitian 

Indikator pencapaian StandarPenilaian Penelitian 

a. Adanya pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa 
sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian 

b. Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang
telah dikembangkan 

c. Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untukmelihatpencapaian kinerja 
hasil penelitian 

 

6. StrategiPencapaian 

Fakultas menetapkan Standar PenilaianPenelitian 
Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melaluilokakarya. 
Melakukan sosialisasi standarpenilaian  penelitian kepada dosen- dosen diFPB 
UKSW 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum StandarPeneliti 

Standarpenelitimerupakankriteriaminimalterhadap civitas yang melakukan kegiatan 
penelitian. Untuk menghasilkan penelitianyang bermanfaat dan diterima kesahihan 
hasilnya, maka FPB UKSW perlu menetapkan standar ataudiperlukan adanya aturan 
yang mengatur orang yang berhak melakukanpenelitian. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Peneliti 

1. FPB harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5tahun. 

2. FPB UKSW mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan 
peneliti untuk melaksanakan penelitian 

3. Tahun 2019 semua dosen mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu 
minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk PenelitianFPB UKSW 

4. Setiap program studi mempunyai bidang penelitian yang dapat dikembangkan 
menjadi penelitiantugasakhir mahasiswanya 

5. Tahun 2018 FPB UKSW sudah  menetapkan aturan pembimbing utama 
penelitian tugas akhir di setiap jenjangpenelitian 
 

5. Indikator StandarPeneliti 

Indikator pencapaian StandarPeneliti 

a. Adanya pedoman kelayakan peneliti, baik dosen, mahasiswa sesuai standar 
hasil, standar isi dan standar proses penelitian 



b. Peneliti memenuhi syarat sebagai Peneliti dariKemristekdikti,  
c. Dalam penelitian tugas akhir mahasiswa, adanya kesesuaian bidang keilmuan 

peneliti dengan tema penelitianMahasiswa: dan atau Penelitian yang sesuai 
dengan keahliandan tema payung daridosenpembimbingnya 

d. FPB UKSW memilikidokumen yang menyatakan kriteria pembimbing utama 
penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan 

e.  
 

6. StrategiPencapaian 

Fakultas menyusun aturan pelaksana penelitian di FPB UKSW berdasarkan 
panduan penelitianKemristekdikti 
Peningkatan pemahaman terhadap standar peneliti melalui sosialisasi standar 
peneliti kepada dosen- dosen diFPB UKSW 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

Standarsarana dan prasarana penelitian merupakankriteriaminimalterhadap sarana 
dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian di lingkungan FPB UKSW. 
Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan 
untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan roadmapfakultas, program studi. Untuk 
menghasilkan penelitianyang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, maka FPB 
UKSW perlu menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai StandarSarana dan 
Prasarana Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

a. Tahun 2018 FPB UKSW menetapkan standar minimal sarana dan prasarana di 
setiap kelompok peneliti yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses 
penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian yang memenuhi 
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap 
pengguna, masyarakat maupun lingkungan. 

b. Tahun 2018, FPB UKSW memenuhi sarana dan prasarana penelitian merupakan 
fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling 
sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang memenuhi standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, 
masyarakat maupun lingkungan 

 
 



5. Indikator StandarSarana dan Prasarana Penelitian 

Indikator pencapaian StandarSarana dan Prasarana Penelitian 

a. Adanya pedoman sarana dan prasarana penelitian sesuai standar hasil, standar 
isi dan standar proses penelitian 

b. Adanya dokumen berupa daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 
penelitian pengembangan keilmuanprogram studi/fakultas/kelompok peneliti 
di lingkungan fakultas 

c. Adanya laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuanprogram 
studiyang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 
dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan, bahkan 
untuk penelitian kerjasama internasional. 

d. Adanya time frame pengadaan sarana danprasarana yang dibutuhkan untuk 
memfasilitasi penelitian  

e. Adanya monitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan prasarana penelitian 
rutin tiap semester 

f. Adanya dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kelayakan sarana 
dan prasarana penelitian rutin tiap semester 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasaranayang dibutuhkan untuk 
penelitian pengembangan bidangilmunya dan diajukan ke fakultas 

b. Programn studi membentuk kelompok peneliti  
c. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal danbahan habis pakai 

yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian 
d. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan saranadan prasarana 

penelitian sesuai usulan programstudi 
e. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium 

penelitian di setiap fakultas dan/atau programstudi 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 

dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum Standar Pengelolaan Penelitian 

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan program studi.Untuk 
menghasilkan penelitianyang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, maka FPB 
UKSW perlu menetapkan standar pengelolaan penelitian. 

 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan 
Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian 

a. Pengelolaan penelitian di FPB mengikuti kaidah mahajemen yang baik, meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penghendalian, pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan 
tindak lanjut hasil evaluasi yang mendukung peneilitian sesuai roadmap dan visi 
fakultas/prodi  

b. FPB UKSW memiliki dan mengembangkan perencanaan penelitian sesuai dengan 
rencana strategis penelitian diFPB UKSW 

c. FPB membuat unit manajerial untuk pengelolaan penelitian yang dikoordinir oleh 
pejabat coordinator yang bertugas dalam pemantauan pengelolaan  

 
 
 
 



5. Indikator Standar Pengelolaan Penelitian 

Indikator pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian 

a. Adanya pedoman pengelolaan penelitian sesuai standar hasil, standar isi dan 
standar proses penelitian 

b. Adanya coordinator penelitian di tingkat fakultas  
c. Berlangsungnya proses pengelolaan penelitian rutin yang baik yang 

meningkatkan kualitas penelitian di tingkat fakultas maupun prodi 
d. Adanya time frame pengelolaan yang jelas perencanaan, pelaksanaan, 

penghendalian, pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil 
evaluasi rutin tiap tahun 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Fakultas menyusun dan menyediakan dokumen standar pengelolaan penelitian  
b. Fakultas menetapkan coordinator penelitian tingkat fakultas 
c. Fakultas menfasilitasi kegiatan manajerial coordinator penelitian di setiap 

fakultas dan  
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 

dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang 
bersumber dari internal universitas, kerjasama denganlembaga lain baik di dalam 
maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk 
membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. Penelitian yang 
dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang 
bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain 
di dalam dan diluar negeri, atau dana darimasyarakat. Dana penelitian yang diperoleh 
untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, 
pelaporan dan desiminasi hasilpenelitian.Untuk menghasilkan penelitianyang 
bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, maka FPB UKSW perlu menetapkan 
standarpendanaan dan pembiayaan penelitian. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan 
Pembiayaan Penelitian 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

a. FPB UKSW wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, 
pemerintah, 

b. FPB UKSW memfasilitasi perolehan hibah atau pendanaan penelitian bagi dosen 
baik dari pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lain yang 
mendukung roadmap penelitian fakultas/prodi 

c. Dosen wajib melakukan upaya perolehan dana hibah eksternal untuk kegiatan 



penelitian setidaknya 1 kali dalam setahun yang mendukung roadmap 
penelitian fakultas/prodi 

d. Fakultas menyediakan dokumen panduan alokasi pendanaan penelitian yang 
tidak melanggar peraturan pemerintah 

 
 

5. Indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

Indikator pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

a. Adanya dokumen pengusulan penelitian dosen untuk memperoleh pendanaan 
penelitian dari pihak ekesternal 

b. Adanya dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai standar 
hasil, standar isi dan standar proses penelitian 

c. Teralokasinya dana internal untuk kegiatan penelitian dosen setidaknya 80% 
dari yang dianggarkan 
 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Fakultas menyusun dan menyediakan dokumen standar pendanaan dan 
pembiayaan penelitian  

b. Fakultas menfasilitasi kegiatan perolehan dana penelitian dari pihak eketrnal  
 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 

dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum StandarIsi Pengabdian Maysrakat 

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan 
keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Untuk menghasilkan pengabdian masyarakat yang bermanfaat dan 
berkualitas, maka FPB UKSW perlu menetapkan standarisi pengabdian masyarakat. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai StandarIsi Pengabdian 
Masyarakat 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat 

a. Fakultas harus memiliki payungpengabdian masyarakat yang berorientasi pada 
pemecahan masalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan 

b. Setiap tahun, dosen harus melaksanakan PkM berdasarkan hasil penelitian 
yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna 

c. Setiap melaksanakan pengabdian masyarakat, dosen harus menggunakan 
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan 
masyarakat dan industry pertanian masa mendatang 

d. Dosen wajib melakukan upaya perolehan kekayaan intelektual yang dapat 
langsung diterapkan di masyarakat dan atau industry  

 
 



5. Indikator StandarIsi Pengabdian MAsyarakat 

Indikator pencapaian StandarIsi Pengabdian Masyarakat 

a. Adanya dokumen rencana induk dan roadmap pengabdian masyarakat fakultas 
yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan pada masyarakat dan 
industri 

b. Adanya laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang memuat kegiatan 
PkM yang mendukung roadmap PkM fakultas 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Fakultas menyusun dan menyediakan dokumen standar isi pengabdian 
masyarakat 

b.  Fakultas menfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung 
rencana induk dan roadp map PkM  
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 

1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang 
baik dan berlandaskan iman kristiani 

2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, 
teknologi tepat guna dan berkelanjutan. 

3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 
dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum Standar Proses Pengabdian Maysrakat 

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporankegiatan. Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang 
dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang 
ditetapkan untuk masa waktu 5tahun.Kelompok kajian adalah tim dosen yang 
mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk 
kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, 
kesejahteraanmasyarakat petani.Untuk menghasilkan pengabdian masyarakat yang 
bermanfaat dan berkualitas, maka FPB UKSW perlu menetapkan standarisi pengabdian 
masyarakat. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Proes 
Pengabdian Masyarakat 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Masyarakat 

a. Fakultas harus memiliki payungpengabdian masyarakat yang berorientasi pada 
pemecahan masalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan 

b. Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus mengikuti dan memenuhi 
pedoman/aturan, dan SOP kegiatan PkM yangdibuat oleh LPPM dan/atau 
fakultas 

c. Setiap tahun, dosen harus melaksanakan PkM berdasarkan hasil penelitian 
yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna 

d. Setiap melaksanakan pengabdian masyarakat, dosen harus menggunakan 



prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan 
masyarakat dan industry pertanian masa mendatang 

e. Fakultas harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen 
dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) PkM 
setiap tahun 

f. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatanPkM , 
minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul PkM 

g. Sebelum melaksanakan PkM, harus mempresentasikan proposal pada seminar 
proposal 

 

5. Indikator StandarProses Pengabdian MAsyarakat 

Indikator pencapaian StandarProses Pengabdian Masyarakat 

5. Adanya dokumen rencana induk dan roadmap pengabdian masyarakat fakultas 
yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan pada masyarakat dan 
industri 

6. Adanya laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang memuat kegiatan 
PkM yang mendukung roadmap PkM fakultas 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Fakultas menyusun dan menyediakan dokumen standar proses pengabdian 
masyarakat 

b.  Fakultas menfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung 
rencana induk dan roadp map PkM  
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017 

1. VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 



VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
  1    .Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis Penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 

dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum Standar HasilPengabdian pada MAsyarakat 

Standar hasil PkM adalah kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.Hasil PkM adalah 
semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 
perumusan program ke masyarakat secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 
budayaakademik.PkM adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama 
pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat 
perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar PkM dapat 
dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup PkM 
serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan 
standar hasil PkM. 
 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Hasil 
Pengabdian kepada Masyarakat  

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

  a.    FPB harus memiliki Rencana Induk PkM (RIP) yang dituangkan dalam Rencana 
Strategis (Renstra) untuk masa waktu 5tahun. 

b. Dosen harus memiliki roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian minimal 
untuk masawaktu 5 tahun 

c. Adanya laporan PkM dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pemecahan 
masalah di masyarakat,serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan 

d. Melalui kegiatan PkM, dosen danmahasiswaharus menghasilkan bahan ajar atau 
modul pelatihan untukpengayaansumber belajar 

e. Fakultas memfasilitasi hasil PkM dosen danmahasiswauntuk disebarluaskan 
dengan cara diseminarkan,dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara  lain yang 
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepadamasyarakat 



f. Setiap tahun, fakultas harus memfasilitasi hasil PkM dosen dan mahasiswa untuk 
mendapatkan Hak Kekayaan intelektualHaKIsesuai karakteristiknya 

 
 

5. Indikator StandarHasil Pengabdian kepada Masayarakat 

Indikator pencapaian StandarHasil PkM 

a. Minimal ada satu hasil PkM setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan 
yang dicantumkan dalamRPS 

b. Minimal 10% hasil PkM seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh 
mahasiswalain 

c. Minimal tiap dosen ada satu hasil PkM yang dipublikasikan dalam bentuk buku 
ber-ISBN 

d. Minimal 25% hasil PkM seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk 
prosiding 

e. Minimal 50% hasil PkM seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks 
dan terakreditasinasional 

f. Minimal 35% hasil PkM seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal 
terindeks dan terakreditasinasional 

g. Minimal 1% hasil PkM seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal 
terindeksdanbereputasi internasional 

h. Minimal 1% hasil PkM seluruh dosendanmahasiswamendapatkanpaten 
i. Minimal 25% hasil PkM seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hakcipta 
j. Minimal 25% hasilPkMseluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya 

 
6. StrategiPencapaian 

Membuat RIP dan pedomanPkM 
Peningkatan pemahaman terhadap hasil PkM melaluilokakarya. 
Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternalterkait hasil PkM 
Melakukan sosialisasi standar hasilPkM kepada dosen- dosen diFPB UKSW 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017 

  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis Penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Penilaian PkM 

StandarpenilaianPkMmerupakankriteriaminimalpenilaian terhadap proses dan 

hasilPkM. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki 
arti penilaian untuk memotivasi pengabdi agar terus meningkatkan mutu PkM, 
sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas 
dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian PkM yang 
dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan 
transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses 

oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian PkM yang 
dilaksanakan di FPB UKSW sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka FPB UKSW 
perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademikaFPB 
UKSW. 

 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar HasilPkM 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Hasil PkM 

a. FPB harus memiliki Rencana Induk PkM (RIP) yang dituangkan dalam Rencana 
Strategis (Renstra) PkM untuk masa waktu 5tahun. 

b. FPB UKSW harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, 
hasil PkM dosen yang sesuai dengan aturan Kemenristekdikti dan ditinjau 
secara periodik  



c. FPB UKSW mempunyai instrumen prosesdan hasil PkM yang dilakukansecara 
terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta 
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar 
proses PkM untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaranPkM setiap 
tahun 

d. Fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM menggunakan 
metode     dan     instrumen    yangrelevan,   akuntabel,   dan mewakiliukuran 
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM 

 
 

5. Indikator Standar Penilaian PkM 

Indikator pencapaian StandarPenilaian PkM 

a. Adanya pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai 
standar hasil, standar isi dan standar proses PkM 

b. Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan 
instrumenyangtelah dikembangkan 

c. Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untukmelihatpencapaian kinerja 
hasil PkM 

 

6. StrategiPencapaian 

Fakultas menetapkan Standar PenilaianPkM 
Peningkatan pemahaman terhadap hasil PkM melaluilokakarya. 
Melakukan sosialisasi standarpenilaian PkM kepada dosen- dosen diFPB UKSW 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017 

  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum StandarPelaksana PKM 

Standarpenelitimerupakankriteriaminimalterhadap civitas yang melakukan kegiatan 
PkM. Untuk menghasilkan PkMyang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, 
maka FPB UKSW perlu menetapkan standar ataudiperlukan adanya aturan yang 
mengatur orang yang berhak melakukanPkM. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar HasilPkM 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM 

a. FPB harus memiliki Rencana Induk PkM (RIP) yang dituangkan dalam Rencana 
Strategis (Renstra) PkM untuk masa waktu 5tahun. 

b. FPB UKSW mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan 
peneliti untuk melaksanakan PkM 

c. Tahun 2019 semua dosen mempunyai road map PkM dalam jangka waktu 
minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk PkMFPB UKSW 
 

5. Indikator Standar Peneliti 

Indikator pencapaian StandarPeneliti 

a. Adanya pedoman kelayakan peneliti, baik dosen, mahasiswa sesuai standar 
hasil, standar isi dan standar proses PkM 

b. Pelaksana PkM memenuhi syarat sesuai aturan dariKemristekdikti,  
 
 

 



6. StrategiPencapaian 

Fakultas menyusun aturan pelaksana PkM di FPB UKSW berdasarkan panduan 
PkM Kemristekdikti 
Peningkatan pemahaman terhadap standar pelaksana PkM melalui sosialisasi 
standar peneliti kepada dosen- dosen diFPB UKSW 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis Penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang dipublikasikan 

dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 
 

2. Deskripsi Umum Standar Sarana dan Prasarana PkM 

Standarsarana dan prasarana PkMmerupakankriteriaminimalterhadap sarana dan 
prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM di lingkungan FPB UKSW. Standar 
sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk 
memfasilitasi PkM terkait dengan roadmapfakultas, program studi. Untuk 
menghasilkan PkMyang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, maka FPB UKSW 
perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan 
Prasarana PkM 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana PkM 

a. Tahun 2018 FPB UKSW menetapkan standar minimal sarana dan prasarana di 
setiap kelompok pengabdi yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan 
proses PkM dalam rangka memenuhi standar hasil PkM yang memenuhi 
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 
terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan. 

b. Tahun 2018, FPB UKSW memenuhi sarana dan prasarana PkM merupakan 
fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling 
sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang memenuhi standar 
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap 
pengguna, masyarakat maupun lingkungan 

 
 



5. Indikator Standar Sarana dan Prasarana PkM 

Indikator pencapaian StandarSarana dan Prasarana PkM 

a. Adanya pedoman sarana dan prasarana PkM sesuai standar hasil, standar isi 
dan standar proses PkM 

b. Adanya dokumen berupa daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 
PkM pengembangan keilmuanprogram studi/fakultas/kelompok pengabdi di 
lingkungan fakultas 

g. Adanya laboratorium PkM untuk pengembangan keilmuanprogram studiyang 
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan, bahkan untuk 
PkM kerjasama internasional. 

h. Adanya time frame pengadaan sarana danprasarana yang dibutuhkan untuk 
memfasilitasi PkM 

i. Adanya monitoring dan evaluasi kelayakan sarana dan prasarana PkM rutin tiap 
semester 

j. Adanya dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kelayakan sarana 
dan prasarana PkM rutin tiap semester 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasaranayang dibutuhkan untuk 
PkM pengembangan bidangilmunya dan diajukan ke fakultas 

b. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal danbahan habis pakai 
yang menunjang kegiatan PkM 

c. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan saranadan prasarana PkM 
sesuai usulan programstudi 

d. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium PkM di 
setiap fakultas dan/atau programstudi 

 
7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 

1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 
dan berlandaskan iman kristiani 

2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis Penelitian, teknologi 
tepat guna dan berkelanjutan. 

3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 
dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum Standar Pengelolaan PkM 

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM 
sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan program studi.Untuk menghasilkan 
PkMyang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, maka FPB UKSW perlu 
menetapkan standar pengelolaanPkM. 

 

3.Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan PkM 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan PkM 

a. Pengelolaan PkM di FPB mengikuti kaidah mahajemen yang baik, meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penghendalian, pemantauan, pelaporan, evaluasi, 
dan tindak lanjut hasil evaluasi yang mendukung peneilitian sesuai roadmap 
dan visi fakultas/prodi  

b. FPB UKSW memiliki dan mengembangkan perencanaan PkM sesuai dengan 
rencana strategis PkM diFPB UKSW 

c. FPB membuat unit manajerial untuk pengelolaan PkM yang dikoordinir oleh 
pejabat coordinator yang bertugas dalam pemantauan pengelolaan  

 
 

5. Indikator Standar Pengelolaan PkM 

Indikator pencapaian Standar Pengelolaan PkM 

a. Adanya pedoman pengelolaan PkM sesuai standar hasil, standar isi dan standar 



proses PkM 
b. Adanya coordinator PkM di tingkat fakultas  
c. Berlangsungnya proses pengelolaan PkM rutin yang baik yang meningkatkan 

kualitas PkM di tingkat fakultas maupun prodi 
d. Adanya time frame pengelolaan yang jelas perencanaan, pelaksanaan, 

penghendalian, pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil 
evaluasi rutin tiap tahun 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Fakultas menyusun dan menyediakan dokumen standar pengelolaan PkM 
b. Fakultas menetapkan coordinator PkM tingkat fakultas 
c. Fakultas menfasilitasi kegiatan manajerial coordinator PkMdi setiap fakultas 

dan  
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  
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UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

2017  



VisidanMisi Fakultas 

Visi Fakultas adalah 
VisiFakultasPertaniandanBisnis adalah Pada tahun 2025 menjadi fakultas pertanian di 
kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam pelaksanaan Tri Darma PT dan menghasilkan 
lulusan yang takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika 
 
Misi Fakultas adalah 
1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik 

dan berlandaskan iman kristiani 
2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis penelitian, teknologi 

tepat guna dan berkelanjutan. 
3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian dan bisnis yang 

dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara  

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan dari dalam dan 
luar negeri, serta alumni. 

 

2. Deskripsi Umum Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 

 
Pendanaan dan pembiayaan PkM adalah sumber dana PkM, baik yang bersumber dari 
internal universitas, kerjasama denganlembaga lain baik di dalam maupun di luar 
negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses 
PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan dan desiminasi hasil PkM. PkM yang dilakukan oleh dosen seyogyanya 
memperoleh dana/anggaran PkM yang bersumber dari internal perguruan tinggi, 
pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana 
darimasyarakat. Dana PkM yang diperoleh untuk membiayai perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi 
hasilPkM.Untuk menghasilkan PkMyang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, 
maka FPB UKSW perlu menetapkan standarpendanaan dan pembiayaan PkM. 
 

3. Subyek/Pihak Yang BertanggungJawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan 
Pembiayaan PkM 

a.    Pimpinan universitas 
b.    Pimpinan Fakultas (dekan dan wakil dekan) 
c.    Ketua Program Studi. 
d.    Koordinator 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 

a. FPB UKSW wajib menyediakan dana PkM yang bersumber dari internal, 
pemerintah, 

b. FPB UKSW memfasilitasi perolehan hibah atau pendanaan PkM bagi dosen baik 
dari pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lain yang mendukung 
roadmap PkM fakultas/prodi 

c. Dosen wajib melakukan upaya perolehan dana hibah eksternal untuk kegiatan 



PkM setidaknya 1 kali dalam setahun yang mendukung roadmap 
PkMfakultas/prodi 

d. Fakultas menyediakan dokumen panduan alokasi pendanaan PkM yang tidak 
melanggar peraturan pemerintah 

 
 

5. Indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 

 
Indikator pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 

a. Adanya dokumen pengusulan PkM dosen untuk memperoleh pendanaan PkM 
pihak ekesternal 

b. Adanya dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai standar 
hasil, standar isi dan standar proses PkM 

c. Teralokasinya dana internal untuk kegiatan PkM dosen setidaknya 80% dari 
yang dianggarkan 
 

 

6. StrategiPencapaian 

a. Fakultas menyusun dan menyediakan dokumen standar pendanaan dan 
pembiayaan PkM 

b. Fakultas menfasilitasi kegiatan perolehan dana PkM dari pihak eketrnal  
 
 

7. DokumenTerkait 

 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
PeraturanPemerintahRINo.17Tahun2010tentangPengelolaandanPenyelenggaraan 
Pendidikan  


