
































































































1. Visi dan Misi Universitas 

Wiraraja  

Visi: Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai 

universitas yang universal, berkarya ilmiah, dan 

berbasis riset. 

 

Misi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berdasarkan iman dan takwa. 

 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

2. Rasional Dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas, biaya 

merupakan salah satu unsur utama yang menunjang 

kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan. 

Oleh karena itu, diperlukan tolak ukur atau standar 

pembiayaan untuk dijadikan pedoman dalam 

merencanakan dan menetapkan biaya investasi, biaya 

operasional dan biaya personal di Universitas Wiraraja. 

3.  Subjek / Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai / memenuhi isi 

standar 

1. Ketua Yayasan Arya Wiraraja 

2. Rektor  

3. Pembantu Rektor II 

4. Dekan Fakutas di Lingkungan Universitas Wiraraja 

5. Kepala Biro  

6. Kepala Laboratorium 

4. Definisi Istilah A. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur 

komponen dan besarnya biaya investasi, biaya 

operasi dan  personal  

B. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan sumber daya manusia, 

dan modal kerja tetap. 

C. Biaya operasinal adalah biaya yang terdiri atas:   

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 

segala tunjangan yang melekat pada gaji. 

2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 

3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa 

daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 

sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 

konsumsi,pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 

D. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti 

proses pembelajaran secara teratur dan 

berkelanjutan. 

E. Mekanisme penyusunan anggaran merupakan acuan 

dan prusedur penyusunan anggaran yang telah 

ditetapkan Universitas Wiraraja 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas  harus memiliki sistem perencanaan dan 

pengelolaan dana yang partisipatif, taat hukum, 

transparan, efisien dan efektif, akuntabel, berbasis  

kinerja serta mengacu kepada peraturan yang 

berlaku. 



2. Universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit 

lainnya setiap tahun anggaran harus merancang dan 

merinci pengelolaan dana untuk mendukung 

penyelenggaraan program kerja berdasarkan rencana 

strategis, rencana operasional, dan rencana kegiatan 

anggaran tahunan. 

3. Universitas, Fakultas, dan Program Studi harus 

mengalokasikan dana yang cukup dan proporsional 

untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang menunjang peningkatan mutu dan 

pencapaian visi dan misi. 

4. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme pendanaan 

penelitian.  

5. Universitas Wiraraja wajib menyediakan dana 

penelitian internal.  

6. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh 

universitas, fakultas, program studi harus 

disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk 

menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 

7. Universitas harus mengusulkan satuan biaya 

investasi, biaya operasi, dan biaya personal 

berdasarkan kebutuhan dan kewajaran kepada 

Yayasan serta dievaluasi secara periodik. 

8. Universitas  harus mempunyai prosedur dalam 

penyusunan pendanaan yang memperhatikan usulan 

fakultas dan program studi serta satuan kerja 

lainnya.  

9. Universitas  harus mempunyai prosedur pencairan 

dana yang mampu mendukung kelancaran 

pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan 

secara baik dan berkualitas. 

10. Universitas harus mempunyai prosedur laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana dari setiap 

kegiatan yang dilakukan.  

11. Yayasan dan Universitas harus dapat menjamin 

keberlanjutan pengadaan dana dan pengalokasiannya 

untuk menjamin keberlanjutan setiap kegiatan. 

12. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana di 

audit secara internal dan eksternal. 

13. Perencanaan, pengelolaan, dan alokasi dana dalam 

perencanaan pembiayaan harus mendapat 

pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan. 

14. Universitas harus mempunyai kebijakan biaya 

investasi yang dituangkan dalam surat keputusan. 

15. Universitas Wiraraja harus mempunyai sistem 

pertanggungjawaban  yang akuntabel.  

 

16. Pencairan biaya investasi harus mengacu pada 

prosedur dan pengelolaan keuangan yang berlaku 



17. Universitas Wiraraja  harus membuat laporan 

pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap akhir 

tahun anggaran kepada Yayasan. 

18. Universitas Wiraraja harus menetapkan biaya 

operasi yang terdiri atas biaya rutin dan non rutin 

19. Universitas Wiraraja harus mempunyai kebijakan   

biaya operasi yang dituangkan dalam surat keputusan 

dan mendapatkan persetujuan Yayasan. 

20. Pencairan biaya rutin dan non rutin harus mengacu 

pada prosedur dan pedoman pengelolaan keuangan 

yang berlaku. 

21. Universitas, fakultas, program studi dan unit lainnya 

sebagai pengguna dana harus membuat laporan 

pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap akhir 

kegiatan dan setiap akhir tahun anggaran secara 

transparan dan akuntabel. 

22. Universitas Wiraraja wajib mengupayakan 

pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di 

luar biaya pendidikan yang diperoleh dari 

mahasiswa. Sedangkan  komponen pembiayaan lain 

di luar biaya pendidikan, antara lain:  

a. hibah; 

b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;  

c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau  

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.  

23. Universitas Wiraraja wajib menyusun kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber 

dana lain secara akuntabel dan transparan dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan.  

24. Universitas bersama Yayasan harus menetapkan 

satuan biaya pendidikan tiap mahasiswa tiap tahun 

berdasarkan kebutuhan dan kewajaran serta 

dievaluasi secara periodik. 

6. Strategi 1. Membuat perencanaan pembiayaan Universitas. 

2. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien 

yang mengacu pada peraturan yang berlaku. 

3. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara 

akuntabilitas pemanfaatannya. 

7. Indikator 1. Adanya kesesuaian antara anggaran dan realisasi 

anggaran kegiatan secara efektif dan efisien. 

2. Adanya sistem pembayaran mahasiswa  

3. Adanya sistem pengelolaan dana yang transparan 

dan akuntabel.   

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja 

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar Operasional Prosedur Universitas Wiraraja 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 



Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001   

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan hasil penelitian yang berkualitas, 

maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam 

perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu 

juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  



E. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan 

melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah yang sistematis sesuai otonomi keilmuwan dan 

budaya akademik. 

F. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang mutu hasil penelitian. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing 

bangsa. 

2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak 

mengganggu dan/atau tidak membahayakan 

kepentingan umum atau nasional wajib 

disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan hasil 

penelitian kepada masyarakat. 

3. Hasil penelitian dosen berupa Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Baru dengan kriteria 

pencapaian standar: 

a.  100% program penelitian menghasilkan 

publikasi ilmiah. 

b.  25% program penelitian mengikuti forum ilmiah. 

c.  5% program penelitian menghasilkan Revenue 

Generating yang berupa kontrak kegiatan non 

Penelitian dan pendapatan hasil unit bisnis 

(pusat inovasi, inkubator bisnis) 

d.  20% program penelitian memiliki HKI 

e. Pengkayaan bahan ajar dari hasil penelitian 

sebesar 25%. 

4. Hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa harus 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan 

ketentuan peraturan institusi. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta 

pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari 

kegiatan penelitian.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  



6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

penelitian. 

 

7. Indikator 1. Adanya publikasi ilmiah dari setiap hasil penelitian 

2. Adanya keikutsertaan peneliti dalam forum ilmiah 

3. Adanya Revenue Generating 

4. Adanya hasil penelitian yang memiliki HKI 

5. Adanya hasil penelitian dalam bentuk bahan 

ajar/modul 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54   

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 

 

 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan isi penelitian yang berkualitas, maka 

diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam 

perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu 

juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  



E. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 

yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Materi pada penelitian Universitas Wiraraja 

mengacu pada Roadmap Penelitian Universitas 

Wiraraja. 

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi 

materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 

3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada 

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau 

penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 

4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi 

pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan 

mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan 

nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang. 

6. Setiap dosen harus memiliki roadmap penelitian 

masing-masing sesuai bidang ilmu yang selaras 

dengan roadmap universitas. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta 

pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari 

kegiatan penelitian.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar isi dari kegiatan penelitian.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

penelitian. 

 

7. Indikator  1. Kesesuaian topik penelitian dengan roadmap. 

2. Kesesuaian topik penelitian dengan kebutuhan 

masyarakat. 



8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja   

 

 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan proses penelitian yang berkualitas, 

maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam 

perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu 

juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  



E. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 
A. Perencanaan  

1.  Perencanaan program Penelitian dengan metode 

dan rencana kegiatan yang jelas.  

2.  Penilaian rencana program Penelitian harus lolos 

penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan 

standar mutu, menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 

peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

B. Pelaksanaan 

1.  Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh dosen 

harus diselenggarakan secara terarah, terukur, 

dan terprogram sesuai dengan proposal 

kegiatan, panduan penelitian, dan tata tertib 

universitas/institusi. 

2.  Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk 

pembelajaran dan/atau dalam rangka 

menyelesaikan tugas akhir, skripsi, atau tesis 

harus mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan, memenuhi ketentuan dan 

peraturan di universitas, serta dinyatakan dalam 

besaran satuan kredit semester. 

C. Pelaporan kegiatan 

1. Penyusunan laporan kegiatan Penelitian di akhir 

kegiatan penelitian. 

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta 

pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari 

kegiatan penelitian.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.  



7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

penelitian. 

 

7. Indikator 1. Proposal penelitian mencantumkan metode dan 

rencana kegiatan yang jelas serta lolos penilaian 

sesuai ketentuan universitas. 

2. Pengumpulan proposal dan laporan penelitian tepat 

waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan 

universitas. 

3. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan penelitian. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja  

 

 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan penilaian penelitian yang 

berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi 

pedoman dalam perencanaan dan implementasi 

penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya 

mengendalikan sumberdaya yang diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  



E. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan 

dengan menerapkan prinsip penilaian yang edukatif, 

objektif, akuntabel, dan transparan, serta 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses penelitian. 

2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi 

peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 

objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria 

yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel 

merupakan 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. 

3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode dan instrumen yang 

jelas, relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kriteria kinerja proses dan kriteria hasil 

penelitian. 

4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan 

mengikuti format dan panduan yang ada. 

5. Penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh dosen: 

a. dinilai sesuai kriteria penilaian melibatkan 

reviewer (melalui desk evaluasi proposal). 

b. melalui mekanisme seminar yang meliputi 

laporan kemajuan dan laporan akhir yang dihadiri 

oleh semua dosen yang menerima dana internal. 

6. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian yang 

dilakukan oleh dosen yaitu tingkat kepuasan peneliti 

dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan 

pelaksanaan proses penelitian pada level minimal 

skala 3 (dari 1-5) dari hasil survey. 

7. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas 

akhir, skripsi, atau tesis diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan di perguruan tinggi. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta 

pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari 

kegiatan penelitian.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  



3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

penelitian. 

 

7. Indikator 1. Jumlah penelitian yang didanai oleh dana internal 

meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya. 

2. Jumlah penelitian yang didanai oleh dana eksternal 

meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya. 

3. Kesesuaian dengan kriteria penilaian. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

6. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja   

 

 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan pelaksana kegiatan penelitian yang 

berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi 

pedoman dalam perencanaan dan implementasi 

penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya 

mengendalikan sumberdaya yang diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  



E. Standar Peneliti Penelitian merupakan kriteria 

minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Peneliti penelitian adalah dosen dan mahasiswa di 

Universitas Wiraraja yang memiliki tingkat 

penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan 

bidang keilmuwan, objek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 

2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan 

kualifikasi akademik yang disyaratkan oleh 

universitas dan hasil penelitian. 

3. Kualifikasi akademik pelaksana penelitian meliputi: 

a. Ketua peneliti adalah dosen aktif universitas yang 

tidak cuti atau tugas belajar, dosen tetap yang 

memiliki NIDN/NIDK dari KemenristekDikti, 

memiliki publikasi ilmiah 2 tahun terakhir dan 

terekam di lembaga pengindeks 

nasional/internasional. 

b. Anggota peneliti adalah dosen yang memiliki 

NIDN/NIDK. 

4. Pelaksana penelitian memiliki kompetensi tertentu 

yang dipersyaratkan oleh universitas. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan 

melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman 

6. Keikutsertaan mahasiswa diwajibkan dalam 

pelaksanaan penelitian dosen (peneliti) 

 

6. Strategi  1. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan 

sosialisasi standar pengelolaan kegiatan penelitian. 

2. Standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui 

rapat manajemen institusi, rapat dosen dan rapat-

rapat lainnya  

3. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan penelitian 

disosialisasikan kepada semua sivitas akademika. 

4. Ketua LPPM bekerjasama dengan Kepala Urusan 

BAPSI memastikan hasil kegiatan pengabdian 

diunggah pada website. 

 

7. Indikator 1. Jumlah proposal penelitian dana internal meningkat 

sebesar 5% dari tahun sebelumnya. 

2. Jumlah proposal penelitian dana eksternal meningkat 

sebesar 30% dari tahun sebelumnya. 

3. Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam 



rangka penyelesaian tugas akhir, skripsi, atau tesis 

meningkat 10% dari tahun sebelumnya. 

4. Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa 

selama proses pelaksanaan penelitian meningkat 

50% dari tahun sebelumnya.  

5. Kesesuaian penelitian dengan roadmap. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja  

 

 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan 

standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan 

implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai 

upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  



E. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah 

kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas 

perguruan tinggi yang digunakan untuk: 

a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait 

dengan bidang ilmu program studi dan area 

sasaran kegiatan 

b.  Proses pembelajaran 

c.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, 

dna lingkungan. 

 

6. Strategi  1. LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan 

administratif. 

2. LPPM melakukan pengawasan dalam penyediaan 

sarana dan prasarana sesuai spesifikasi yang 

direncanakan. 

3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap 

fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung 

proses kegiatan penelitian dan pengabdian. 

 

7. Indikator  1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan penelitian. 

2. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan penelitian. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  



5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja  

 

 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan penelitian yang 

berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi 

pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. 

Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan 

sumberdaya yang diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu 

cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis 

dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan 

gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai 

cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi 

pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta 

peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria 

minimal tentang perencanaa, pelaksanaan, 



pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja 

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk 

mengelola penelitian. 

2. Kelembagaan tersebut adalah lembaga penelitian, 

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan perguruan tinggi. 

3. Kewajibaan kelembagaan meliputi: 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program 

penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian 

perguruan tinggi 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, 

dan sistem penjaminan mutu, internal kegiatan 

penelitian dengan kriteria pencapaian adanya 

peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal kegiatan penelitian 

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penelitian dan terhadap unit yang melaksanakan 

program penelitian 

e. Melakukan diseminasi hasil penelitian 

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan 

artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual 

(KI) 

g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang 

berprestasi 

h. Melaporkan kegiatan yang dikelolanya 

4. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk: 

a. Memiliki rencana strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari rencana strategis perguruan 

tinggi 

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut aspek hasil penelitian 

dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi 

guna memajukan kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit 

atau fungsi penelitian dalam menjalankan program 

penelitian kepada masyarakat secara berkelanjutan 



dengan kriteria adanya audit internal dan asesmen 

sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan 

program penelitian 

e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana 

penelitian dengan mengacu pada standar hasil, 

standar isi, dan standar proses penelitian 

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui program kerja sama 

penelitian 

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana 

penelitian 

h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam menyelenggarakan program 

penelitian paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi 

6. Strategi  1. LPPM membuat struktur organisasi yang 

menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang 

jelas. 

2. LPPM mendokumentasikan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 

3. LPPM menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, 

dan lokakarya. 

4. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional, maupun 

internasional. 

5. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan 

sosialisasi standar pengelolaan kegiatan penelitian 

6. Standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui 

rapat manajemen institusi, rapat dosen dan rapat-rapat 

lainnya  

7. Ketua LPPM memstikan hasil kegiatan penelitian 

disosialisasikan kepada semua sivitas akademika   

8. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta 

pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari 

kegiatan penelitian.  

9. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  

10. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan 

penelitian sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi.  

11. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 



menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian.  

12. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  

13. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.  

 

7. Indikator  1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan 

fungsi dan tanggungjawab mengenai pengelolaan 

penelitian. 

2. Terlaksananya semua kewajiban kelembagaan 

penelitian. 

3. Terlaksananya semua kewajiban perguruan tinggi. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua 

pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas 

Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja   

 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan pendanaan dan pembiayaan 

penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar 

yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan 

implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai 

upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian 

suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  



E. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 

diatur berdasarkan ketentuan perguruan tinggi. 

2. Universitas Wiraraja wajib menyediakan dana 

pengelolaan penelitian. 

3. Alokasi dana untuk LPPM dari Universitas Wiraraja. 

4. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk untuk 

membiayai: 

a. Manajeman penelitian yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 

penelitian. 

b. Peningkatan kapasitas peneliti. 

c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak 

kekayaan intelektual (HKI). 

5. Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti 

maksimal Rp. 6.500.000 untuk setiap proposal. 

6. Penelitian hibah kompetitif internal dilakukan 1 kali 

setiap tahun dengan pagu anggaran. 

7. Presentase dana penelitian eksternal mengikuti 

ketentuan dari lembaga mitra. 

8. Dana yang diberikan kepada peneliti tahap I (satu) 

adalah 70% dari total anggaran. Dana tahap II (dua) 

yaitu 30% diberikan kepada peneliti setelah peneliti 

melaporkan hasil penelitian dan menyerahkan bukti 

publikasi. 

9. Pencairan dana melalui bagian keuangan setelah 

disetujui Rektor dan Ketua LPPM. 

 

6. Strategi  1. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan 

sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan 

kegiatan penelitian. 

2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

dilakukan melalui rapat manajemen institusi, rapat 

dosen dan rapat-rapat lainnya  

3. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan penelitian 

disosialisasikan kepada semua sivitas akademika. 

4. Ketua LPPM bekerjasama dengan Kepala Urusan 

BAPSI memastikan hasil kegiatan penelitian 

diunggah pada website. 

5. LPPM menyusun rencana anggaran kegiatan 

penelitian beserta pedoman yang berisi uraian 



tentang insentif luaran dari kegiatan penelitian.  

6. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  

7. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

8. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian.  

9. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  

10. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM.  

 

7. Indikator  Adanya peningkatan alokasi penggunaan dana internal 

penelitian sebesar 5% dari tahun sebelumnya. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja   

 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan hasil pengabdian kepada masyarakat 

yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi 

pedoman dalam perencanaan dan implementasi 

pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu juga 

sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

merupakan kriteria hasil pengabdian kepada 

masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Penyelesaian Masalah yang Dihadapi Masyarakat 

dengan kriteria pencapaian standar: 

a. Ada program PKM yang dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

b. Jumlah desa yang mendapat manfaat meningkat 

10% dari tahun sebelumnya. 

c. Jumlah mitra kerjasama program PKM meningkat 

10% dari tahun sebelumnya. 

2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan kriteria 

pencapaian standar sejumlah 5 teknologitepat guna 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.. 

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Baru dengan kriteria pencapaian standar sebesar 

10% program PKM dari tahun sebelumnya 

menghasilkan publikasi ilmiah. 

4. Bahan Ajar atau Modul Pelatihan dengan kriteria 

pencapaian standar: 

a. 10% program PKM menghasilkan bahan ajar.  

b. 20% program PKM menghasilkan modul 

pelatihan. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat beserta pedoman yang berisi 

uraian tentang luaran dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa 

dukungan sarana dan pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai 

standar prosedur untuk memudahkan dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 



Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari 

tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja 

dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

7. Indikator 1. Adanya publikasi ilmiah dari setiap hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

2. Adanya keikutsertaan pelaksana PKM dalam forum 

ilmiah 

3. Adanya hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

memiliki HKI 

4. Adanya hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 

bentuk bahan ajar/modul 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 

4. Standar mutu Universitas Wiraraja 

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja 

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54   

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 

 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan isi pengabdian kepada masyarakat 

yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi 

pedoman dalam perencanaan dan implementasi 

pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu juga 

sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna dengan kriteria >10% program 

PKM merupakan penerapan hasil penelitian. 

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan 

kriteria >25% program PKM merupakan upaya 

pemberdayaan masyarakat. 

5. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat dengan kriteria >10% 

program PKM merupakan penerapan teknologi tepat 

guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

6. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau 

rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah dengan kriteria >10% program 

PKM merupakan penerapan model yang dapat 

langsung digunakan dalam pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang 

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau Pemerintah. 

7. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat 

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat beserta pedoman yang berisi 

uraian tentang luaran dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 



kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa 

dukungan sarana dan pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai 

standar prosedur untuk memudahkan dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari 

tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja 

dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

7. Indikator 1. Kesesuaian topik pengabdian dengan hasil penelitian 

dan roadmap 

2. Kesesuaian topik pengabdian kepada masyarakat 

dengan kebutuhan masyarakat 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. RIP Universitas Wiraraja 

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja  

4. Standar mutu Universitas Wiraraja  

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja  

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan proses pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan standar 

yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan 

implementasi pengabdian kepada masyarakat. Disamping 

itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada 

masyarakt, penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan 

kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Perencanaan  

a.  Perencanaan program PKM dibuat dengan 

rencana kegiatan yang jelas.  

b.  Penilaian rencana program PKM harus lolos 

penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan 

standar mutu, menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 

pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 

3. Pelaksanaan 

a.  Kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen harus 

diselenggarakan secara terarah, terukur, dan 

terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, 

panduan PKM, dan tata tertib 

universitas/institusi. 

b.  Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa 

sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran 

harus mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan, memenuhi ketentuan dan 

peraturan di universitas, serta dinyatakan dalam 

besaran satuan kredit semester. 

4. Pelaporan kegiatan 

a.   Penyusunan laporan kegiatan PKM di akhir 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

b.   Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat beserta pedoman yang berisi 

uraian tentang luaran dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa 



dukungan sarana dan pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai 

standar prosedur untuk memudahkan dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari 

tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja 

dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

7. Indikator 1. Proposal PKM mencantumkan rencana kegiatan 

yang jelas serta lolos penilaian sesuai ketentuan 

universitas 

2. Pengumpulan proposal dan laporan PKM tepat 

waktu sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan 

universitas 

3. Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan PKM 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. RIP Universitas Wiraraja  

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja  

4. Standar mutu Universitas Wiraraja  

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja  

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54   

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 



8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 

 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan penilaian kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan 

standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan 

implementasi pengabdian kepada masyarakat. Disamping 

itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Penilaian Pengabdian Kepada 

Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan dengan 

menerapkan prinsip penilaian yang edukatif, 

objektif, akuntabel, dan transparan, serta 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses PKM. 

2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi 

pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKMnya; 

objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria 

yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel 

merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh pelaksana PKM; dan transparan 

merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

3. Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan dengan 

menggunakan metode dan instrumen yang jelas, 

relevan, akuntabel dan dapat mewakili ketercapaian 

kriteria kinerja proses dan kriteria hasil PKM. 

4. Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan mengikuti 

format dan panduan yang ada. 

5. Penilaian proses dan hasil PKM yang dilakukan oleh 

dosen: 

a. dinilai sesuai kriteria penilaian melibatkan 

reviewer (melalui desk evaluasi proposal). 

b. melalui mekanisme seminar yang meliputi 

laporan kemajuan dan laporan akhir yang dihadiri 

oleh semua dosen yang menerima dana internal. 

6. Kriteria minimal penilaian hasil PKM dosen 

meliputi: 

a. Tingkat kepuasan masyarakat dengan kriteria 

tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada 

level minimal skala 3 (dari 1-5) dari hasil 

survey. 

b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan 



sasaran program dengan kriteria >60% peserta 

kegiatan meningkat pengetahuannya, >30% 

peserta mengalami perubahan sikap, >20% 

peserta mengalami peningkatan keterampilan 

dengan hasil survey tingkat kepuasan minimal 

level 3 (dari 1-5). 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan 

teknologi di masyarakat secara berkelanjutan 

dengan kriteria >30% peserta kegiatan tetap 

mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya. 

d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK 

dengan kriteria adanya umpan balik dari 

kegiatan yang dilaksanakan. 

e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi 

kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan. 

7. Penilaian kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan 

kegiatan diatur berdasarkan ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat beserta pedoman yang berisi 

uraian tentang luaran dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa 

dukungan sarana dan pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai 

standar prosedur untuk memudahkan dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari 

tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja 

dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

 



7. Indikator 1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang 

mendapat dana internal meningkat 10% dari tahun 

sebelumnya. 

2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang 

mendapat dana eksternal meningkat 10% dari tahun 

sebelumnya. 

3. Kesesuaian dengan kriteria penilaian. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. RIP Universitas Wiraraja  

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja  

4. Standar mutu Universitas Wiraraja  

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja  

 

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54   

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 

 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan pelaksana kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan 

standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan 

implementasi pengabdian kepada masyarakat. Disamping 

itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada 

Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan 

pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Pelaksana PKM adalah dosen dan mahasiswa di 

Universitas Wiraraja yang memiliki tingkat 

penguasaan metodologi penerapan keilmuwan yang 

sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta 

tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 

2. Kemampuan pelaksana PKM ditentukan berdasarkan 

kualifikasi akademik yang disyaratkan oleh 

universitas dan hasil PKM. 

3. Kualifikasi akademik pelaksana PKM meliputi: 

a. Ketua pelaksana adalah dosen aktif universitas 

yang tidak cuti atau tugas belajar, dosen tetap 

yang memiliki NIDN/NIDK dari 

KemenristekDikti, memiliki publikasi ilmiah 2 

tahun terakhir dan terekam di lembaga 

pengindeks nasional/internasional. 

b. Anggota pelaksana adalah dosen yang memiliki 

NIDN/NIDK. 

4. Pelaksana PKM memiliki kompetensi tertentu yang 

dipersyaratkan oleh universitas. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan 

melaksanakan PKM diatur dalam pedoman. 

6. Keikutsertaan mahasiswa diwajibkan dalam 

pelaksanaan kegiatan PKM. 

 

6. Strategi  1. LPPM menyusun rencana kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat beserta pedoman yang berisi 

uraian tentang luaran dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa 

dukungan sarana dan pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai 

standar prosedur untuk memudahkan dalam proses 



perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari 

tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja 

dosen.  

6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat melalui LPPM.  

7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

7. Indikator 1. Jumlah proposal PKM dana internal meningkat 10% 

dari tahun sebelumnya. 

2. Jumlah proposal PKM dana eksternal meningkat 

10% dari tahun sebelumnya. 

3. Jumlah PKM yang melibatkan mahasiswa meningkat 

100% dari tahun sebelumnya. 

4. Kesesuaian kegiatan PKM dengan hasil penelitian 

dan roadmap, serta kebutuhan masyarakat. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. RIP Universitas Wiraraja  

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja  

4. Standar mutu Universitas Wiraraja  

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja  

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54   

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 

 



 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendukung 

pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka 

diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam 

perencanaan dan implementasi pengabdian kepada 

masyarakat. Disamping itu juga sebagai upaya 

mengendalikan sumberdaya yang diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 

Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi 

hasil PKM. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Sarana dan prasarana PKM merupakan fasilitas 

perguruan tinggi yang digunakan untuk: 

a. memfasilitasi PKM paling sedikit terkait dengan 

penerapan bidang ilmu dari program studi dan 

area sasaran kegiatan 

b.  Proses pembelajaran 

c.  Kegiatan penelitian 

2. Sarana dan prasarana PKM harus memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan 

lingkungan. 

 

6. Strategi  1. LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan 

administratif. 

2. LPPM melakukan pengawasan dalam penyediaan 

sarana dan prasarana sesuai spesifikasi yang 

direncanakan. 

3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap 

fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung 

proses kegiatan penelitian dan pengabdian. 

 

7. Indikator 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan PKM. 

2. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan PKM. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. RIP Universitas Wiraraja  

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja  

4. Standar mutu Universitas Wiraraja  

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja  



9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54   

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 

 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan 

standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan 

implementasi pengabdian kepada masyarakat. Disamping 

itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang 

diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Pengelolaan PKM dilaksanakan oleh unit kerja dalam 

bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola 

PKM. 

2. Kelembagaan tersebut adalah lembaga PKM, lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau 

bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan 

ketentuan perguruan tinggi. 

3. Kewajibaan kelembagaan meliputi: 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program 

PKM sesuai dengan rencana strategis PKM 

perguruan tinggi 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan mutu, internal 

kegiatan PKM dengan kriteria pencapaian adanya 

peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal kegiatan PKM 

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan PKM dan terhadap unit yang 

melaksanakan program PKM 

e. Melakukan diseminasi hasil PKM  

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan 

pelaksana PKM untuk melaksanakan PKM 

g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM 

yang berprestasi 

h. Melaporkan kegiatan PKM yang dikelolanya 

4. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk: 

a. Memiliki rencana strategis PKM yang merupakan 

bagian dari rencana strategis perguruan tinggi 

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM 

paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan 



ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit 

atau fungsi PKM dalam menjalankan program 

pengabdian kepada masyarakat secara 

berkelanjutan dengan kriteria adanya audit internal 

dan asesmen sistem penjaminan mutu internal 

untuk PKM 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan 

program PKM 

e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM 

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, 

dan standar proses PKM 

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada 

lembaga lain melalui program kerja sama PKM 

Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana 

penelitian 

g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau 

fungsi PKM dalam menyelenggarakan program 

PKM paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi  

 

6. Strategi  1. LPPM membuat struktur organisasi yang 

menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban 

yang jelas. 

2. LPPM mendokumentasikan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 

3. LPPM menyelenggarakan berbagai pelatihan, 

seminar, dan lokakarya. 

4. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional, maupun 

internasional. 

5. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan 

sosialisasi standar pengelolaan kegiatan PKM 

6. Standar pengelolaan PKM dilakukan melalui rapat 

manajemen institusi, rapat dosen dan rapat-rapat 

lainnya  

7. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan PKM 

sisosialisasikan kepada semua sivitas akademika  

8. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan PKM 

melalui media sosial.  

9. LPPM menyusun rencana kegiatan PKM beserta 

pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari 



kegiatan PKM.  

10. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan PKM berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  

11. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan PKM sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

12. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan PKM.  

13. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

PKM sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  

14. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan PKM melalui LPPM.  

 

7. Indikator 1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan 

fungsi dan tanggungjawab mengenai pengelolaan 

PKM 

2. Terlaksananya semua kewajiban kelembagaan PKM 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. RIP Universitas Wiraraja  

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja  

4. Standar mutu Universitas Wiraraja  

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja  

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54   

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 
 





1. 

 

Visi dan Misi Universitas  Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas 

Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja :  

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

taqwa; 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi serta seni; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2.  Rasional  Untuk mewujudkan pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka 

diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam 

perencanaan dan implementasi pengabdian kepada 

masyarakat. Disamping itu juga sebagai upaya 

mengendalikan sumberdaya yang diperlukan. 

 

3. Subyek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai/ memenuhi isi 

standar 

1. Rektor; 

2. Wakil Rektor I 

3. Ketua LPPM 

4. Dekan Fakultas  

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen  

7. Mahasiswa 

 

4. Definisi Istilah A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 

civitas akademika yang memanfaatkan 

(menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

pasal 1 (12)) 

B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk 

menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan 

tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).  

C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 



kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi). 

D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi).  

E. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian 

Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

dan Kriteria Pencapaian 

1. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM diatur 

berdasarkan ketentuan perguruan tinggi. 

2. Universitas Wiraraja wajib menyediakan dana 

pengelolaan PKM. 

3. Alokasi dana untuk LPPM dari Universitas Wiraraja. 

4. Dana pengelolaan PKM digunakan untuk untuk 

membiayai: 

a. Manajeman PKM yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 

PKM. 

b. Peningkatan kapasitas pelaksana PKM. 

c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak 

kekayaan intelektual (HKI). 

5. Besarnya dana yang diberikan kepada pelaksana PKM 

maksimal Rp. 3.500.000 untuk setiap proposal. 

6. PKM hibah kompetitif internal dilakukan 1 kali setiap 

tahun dengan pagu anggaran. 

7. Presentase dana PKM eksternal mengikuti ketentuan 

dari lembaga mitra. 

8. Dana yang diberikan kepada pelaksana tahap I (satu) 

adalah 70% dari total anggaran. Dana tahap II (dua) 

yaitu 30% diberikan kepada pelaksana setelah 

pelaksana melaporkan hasil kegiatan PKM. 

9. Pencairan dana melalui bagian keuangan setelah 

disetujui Rektor dan Ketua LPPM. 

 

6. Strategi  1. Ketua LPPM, Dekan dan Kaprodi melakukan 

sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan 

kegiatan PKM. 

2. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM dilakukan 

melalui rapat manajemen institusi, rapat dosen dan 

rapat-rapat lainnya  

3. Ketua LPPM memastikan hasil kegiatan PKM 

disosialisasikan kepada semua sivitas akademika. 



4. Ketua LPPM bekerjasama dengan Kepala Urusan 

BAPSI memastikan hasil kegiatan PKM diunggah 

pada website. 

5. LPPM menyusun rencana anggaran kegiatan PKM 

beserta pedoman yang berisi uraian tentang insentif 

luaran dari kegiatan PKM.  

6. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya 

kegiatan PKM berupa dukungan sarana dan 

pendanaan.  

7. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam 

kegiatan PKM sebagai standar prosedur untuk 

memudahkan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

8. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk 

menentukan standar hasil dari kegiatan PKM.  

9. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang 

PKM sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi sebagai beban kerja dosen.  

10. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring 

terhadap semua kegiatan PKM melalui LPPM.  

 

7. Indikator Adanya peningkatan alokasi penggunaan dana internal 

pengabdian kepada masyarakat sebesar 5% dari tahun 

sebelumnya. 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. RIP Universitas Wiraraja  

3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja  

4. Standar mutu Universitas Wiraraja  

5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas 

Wiraraja  

9. Referensi  1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi  

4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian 

kedua pasal 54 

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana 

Internal Universitas Wiraraja 

8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 

tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen 

Tetap Universitas Wiraraja 



 





1 Visi dan Misi Universitas 

WIraraja  

Visi: 

“Terwujudnya Universitas yang universal, berkarya 

ilmiah dan berbasis riset” 

Misi : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

takwa 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

professional untuk mengembangankan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai 

kebutuahan pembangunan. 

 

2 Rasional Standar suasana akademik ini dimaksudkan untuk 

memelihara interaksi antara dosen dengan mahasiswa 

baik dalam urusan akademik maupun urusan non 

akademik  untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi 

perkembangan akademik mahasiswa dan peningkatan 

profesionalisme dosen 

 

3 Subjek / Pihak yg 

bertanggung jawab untuk 

mencapai  / memenuhi isi 

standart  

1. Rektor 

2. Pembantu Rektor 

3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Wiraraja  

4. Ketua Program Studi 

5. Dosen 

6. Kepala  Biro di lingkungan Universitas Wiraraja  

7. Pimpinan unit pendukung lainnya 

 

3 Definisi istilah Suasana akademik adalah suasana yang mampu 

menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan 

akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara 

sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran. 

 

4 Pernyataan isi standar 1. Universitas Wiraraja harus mengembangkan 

kebijakan untuk mendukung terciptanya suasana 

akademik yang kondusif  

2. Universitas Wiraraja harus merencanakan dan 

mengembangkan kebutuhan dana, prasarana, dan 

sarana guna mendukung terlaksananya peningkatan 

suasana akademik yang kondusif sehingga 

memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar 

sivitas akademika untuk mengembangkan perilaku 

cendikiawan. 

3. Universitas harus menyediakan akses internet yang 

handal, cepat, dan aman untuk menunjang suasana 

akademik serta mengembangkan interaksi antara 

dosen dan mahasiswa. 

4. Universitas harus mengembangkan sistem 



pembelajaran E-Learning, untuk menunjang suasana 

akademik. 

5. Universitas Wiraraja harus menyediakan dana dan 

memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan 

ilmiah  baik yang bersifat lokal, regional, nasional, 

dan  atau internasional  

6. Universitas Wiraraja harus menciptakan kondisi 

untuk terciptanya interaksi ilmiah antara dosen 

dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan 

mahasiswa dengan mahasiswa lainnya 

7. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha  

maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan 

psikologis  yang kondusif untuk mendukung suasana 

akademik baik. 

8. Dosen seharusnya mampu menciptakan gagasan baru 

di bidang keilmuannya 

9. Dosen harus berusaha maksimal untuk 

mengembangkan intelektualitas, sikap, perilaku dan 

nilai-nilai etika mahasiswa. 

10. Dosen dan mahasiswa harus diberi kesempatan untuk 

mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah 

11. Mahasiswa harus diberi kemudahan untuk 

mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu 

pegetahuan, baik melalui perpustakaan (jumah buku 

dan judul buku yang memadai, jam pelayanan yang 

cukup, sistem penelusuran judul elektronik ) maupun 

melalui media elektronik ( internet) 

12. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler  (kunjungan 

lapangan) yang mampu menigkatkan pemahaman 

terhadap materi perkuliahan yang diberikan 

(khususnya untuk mata kuliah keahlian ) dan 

mandorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah   

 

5 Strategi 1. Universitas Wiraraja mengajukan kepada yayasan 

untuk melengkapi sarana prasarana guna menunjang 

suasana akademik yang lebih maju dan lebih baik. 

2. Universitas Wiraraja menhimbau kepada dosen, 

mahasiswa  untuk menggunakan fasilitas yang 

disediakan oleh lembaga sebaik baiknya dan secara 

efektif. 

3. Memperbaiki dan mengembangkan system informasi 

yang andal   

6 Indikator 1. Terbentuknya kelompok/ komunitas ilmiah di 

Universitas Wiraraja untuk pengembangan perilaku 

cendekiawan. 

2. Referensi di perpustakaan minimal sesuai dengan 

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. 

3. Kecepatan internet minimal 3 Mbps / user 

4. Terwujudnya interaksi akademik antara dosen dan 



mahasiswa baik di dalam dan di luar proses 

pembelajaran yang dilaksanakan baik didalam 

maupun di luar kelas. 

5. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan fasilitas 

teknologi informasi untuk kepentingan akademik 

6. Penelitian dan pengabdian dosen  melibatkan 

mahasiswa  

7. Terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, 

simposium, lokakarya, workshop, kuliah tamu, bedah 

buku, temu dosen- mahasiswa-alumni, dan lainnya). 

8. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan laboratorium 

dan perpustakaan secara efektif  

 

7 Dokumen  terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja  

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja  

4. Manual Mutu Universitas Wiraraja  

10 Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 

tentang perubahan atas 44 Permenristekdikti tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

9. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No : 

01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas 

Wiraraja. 

10. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No : 

04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang 

Perubahan atas peraturan rektor no 01 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas 

Wiraraja. 
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1. Visi, dan Misi 

Universitas 

Wiraraja 

Visi Universitas Wiraraja : 

“Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas yang 

Universal, Berkarya Ilmiah dan Berbasis Riset” 

Misi Universitas Wiraraja : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan takwa. 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang professional 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta seni. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai 

kebutuhan pembangunan.  

 

2. Rasional Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten 

hingga lulusan dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target 

utama mahasiswa dan juga Universitas. Untuk itu, kinerja dan 

prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu 

terus-menerus dilakukan monitoring dan dievaluasi oleh 

Universitas dan Fakultas melalui peran Dosen Pembimbing 

Akademik. 

Agar proses pembimbingan akademik berjalan efektif dan 

bermanfaat untuk menjamin terciptanya peningkatan mutu 

pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Universitas, maka 

diperlukan acuan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi 

oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Pimpinan Fakultas. 

Maka dari itu, ditetapkan Standar Pembimbingan Akademik. 

 

3. Subjek atau Pihak 

yang Bertanggung 

jawab untuk 

Mencapai atau 

Memenuhi Isi 

Standar 

 

1. Pimpinan Fakultas 

2. Dosen Pembimbing Akademik 

4. Definisi Istilah 1. Pembimbingan akademik adalah kegiatan tatap muka antara 

Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang 

dibimbing untuk mendiskusikan evaluasi atas hasil studi 

mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi 

mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau 

bimbingan kepada mahasiswa terkait cara belajar yang efektif, 

dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan 

akademik; 

2. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah 

perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata 
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kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh. 

3. Evaluasi hasil belajar adalah pengumpulan secara sistematis 

yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui keberhasilan 

mahasiswa dalam menyelesaikan rencana studi untuk suatu semester 

tertentu. 

 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Fakultas dan Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan 

proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 2 

(dua) kali dalam setiap semester. Jumlah maksimum 

mahasiswa yang berada dalam pembimbingan akademik 

adalah 30 orang; 

2. Fakultas menerbitkan jadwal Pembimbingan Akademik untuk 

setiap Dosen Pembimbing Akademik minimal 2 (dua) bulan 

sebelum Pembimbingan Akademik dilaksanakan, dan 

menyiapkan semua berkas hasil studi mahasiswa ke dalam file 

masing-masing mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan 

dievaluasi Dosen Pembimbing Akademik minimal 3 (tiga) 

hari sebelum tanggal Pembimbingan Akademik berlangsung. 

 

6. Strategi 1. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan 

pedoman Pembimbingan Akademik; 

2. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan 

pengetahuan tentang metode konseling. 

 

7. Indikator 1. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi formulir rencana 

studi kurang dari 10%; 

2. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 tahun pertama 

masa studi kurang dari 5%, dan pada 4 tahun pertama masa 

studi menjadi 0; 

3. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi 

kurang dari 8 semester lebih dari 50%. 

 

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 

1. Pedoman Pembimbingan Akademik 

2. Formulir Pembimbingan Akademik 

3. Formulir Rencana Studi 

4. Formulir Konduite Mahasiswa 

5. File Mahasiswa Berisi Berkas Hasil Studi 

6. Prosedur Pembimbingan Akademik 

 

9. Referensi 

 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
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3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 

2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang 

perubahan atas 44 Permenristekdikti tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 

01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja. 
7. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 

04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Perubahan 

atas peraturan rektor no 01 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Visi dan Misi Universitas  Visi: Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai universitas 

yang universal, berkarya ilmiah, dan berbasis riset. 

 

Misi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berdasarkan iman dan takwa. 

 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

kebutuhan pembangunan. 

2. Rasional Maksud dan tujuan standar identitas ini adalah sebagai dasar 

dan arah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 

Wiraraja untuk meningkatkan mutu secara utuh, menyeluruh 

dan berkelanjutan. 

3.  Subjek/ Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai / memenuhi isi 

standar 

1. Yayasan Arya Wiraraja 

2. Pimpinan Universitas  

3. Pimpinan Fakultas 

4. Dosen 

5. Tenaga Kependidikan 

6. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah A. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan tentang 

perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada 

masa yang akan datang 

B. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus 

dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan 

visi tersebut. 

C. Statuta adalah merupakan pedoman dasar bagi 

perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma 

perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk 

merencanakan program, dan menyelenggarakan 

kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan 

tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan 

peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur 

operasioanal yang berlaku di Universitas Wiraraja 

D. Renstra adalah rencana strategis untuk pengembangan 

E. RIP adalah rencana induk pengembangan suatu 

perguruan tinggi yang didasarkan pada visi  dan misi 

suatu perguruan tinggi 

F. Etika akademik adalah nilai-nilai atau norma-norma 

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu 

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas/Fakultas/Program Studi harus 

merumuskan visi dengan spesifik, realistis, mudah 

dipahami, terukur, berorientasi jangka panjang, dan 

menunjukkan periode waktu pencapaian. 



2. Universitas/Fakultas/Program Studi seharusnya 

merumuskan visi berdasarkan masukan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan, antara lain unsur 

pimpinan, senat, dan dengan pemangku kepentingan. 

3. Keluarga besar Universitas Wiraraja harus 

menjadikan visi sebagai cita-cita bersama yang dapat 

menjadi sumber inspirasi, motivasi,  kekuatan, dan 

pembimbing yang mendasari pikiran dan tindakan. 

4. Universitas/Fakultas/Program Studi seharusnya 

meninjau dan merumuskan kembali visi secara berkala 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

masyarakat. 

5. Setiap fakultas harus memiliki visi Fakukltas dengan 

mengacu pada visi Universitas Wiraraja. 

6. Setiap Program Studi harus memiliki visi program 

studi, dengan mengacu pada visi fakultas dan 

universitas. 

7. Universitas/Fakultas/Program Studi harus menetapkan 

misi yang dapat memberikan arahan dalam 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. 

8. Universitas/Fakultas/Program Studi harus menetapkan 

misi yang mengandung pokok-pokok kegiatan utama 

yang sesuai dengan falsafah, tata nilai, dan budaya  

akademik yang menjadi landasan hubungan kerja serta 

pengalokasian sumber daya seluruh pihak yang 

berkepentingan, 

9. Universitas/Fakultas/Program Studi harus menetapkan 

misi yang dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan, 

senat, pemangku kepentingan, dan menjadi tolok ukur 

dalam evaluasi kinerja lembaga,  

10. Universitas/Fakultas/Program Studi harus menetapkan 

misi yang menunjukkan ruang lingkup sasaran yang 

menjadi tujuan 

11. Universitas/Fakultas/Program Studi harus menjadikan 

misi sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh 

seluruh pihak terkait.  

12. Universitas/Fakultas/Program Studi harus menetapkan 

tujuan pendidikan yang disusun sesuai dengan visi dan 

misi Universitas Wiraraja. 

13. Tujuan pendidikan harus merupakan langkah-langkah 

untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat, disusun oleh 

Universitas/Fakultas/Program Studi agar dapat 

menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan 

jenjang pendidikan. 

14. Universitas/Fakultas/Program Studi harus melakukan 

sosialisasi tujuan pendidikan kepada dosen, 

mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

15. Setiap fakultas harus memiliki tujuan pendidikan 

yang mengacu pada tujuan pendidikan Universitas, 



dan disesuaikan dengan kompetensi pendidikan yang 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

16. Setiap program studi harus memiliki tujuan 

pendidikan yang mengacu pada tujuan fakultas dan 

universitas, dan disesuaikan dengan kompetensi 

pendidikan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

17. Universitas harus menyusun Statuta yang merupakan 

anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang 

dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, 

mengembangkan program, dan menyelenggarakan 

kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan 

tinggi, dan dievaluasi setiap sepuluh tahun sekali. 

18. Statuta yang disusun oleh universitas harus memuat 

secara eksplisit identitas Universitas, seperti nama, 

logo, simbol, secara lengkap dan jelas serta disahkan 

oleh yayasan. 

19. Universitas, Fakultas, Program Studi dan satuan kerja 

lainnya harus menyusun sasaran mutu yang 

menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan 

dicapai. 

20. Sasaran mutu yang dibuat oleh universitas, fakultas, 

program studi dan satuan kerja lainnya  merupakan 

turunan dari kebijakan mutu. Oleh karena itu, sasaran 

mutu harus dibuat lebih operasional dan dapat diukur 

ketercapaiannya. 

21. Sasaran mutu yang dibuat oleh universitas, fakultas, 

program studi dan satuan kerja lainnya tidak boleh 

bertentangan dengan kebijakan mutu, persyaratan 

akreditasi, dan peraturan perundangan yang berlaku. 

22. Sasaran mutu satuan kerja harus mengacu pada 

sasaran mutu unit kerja diatasnya, sehingga 

terintegrasi dengan sasaran mutu institusi. 

23. Sasaran mutu yang dibuat oleh universitas, fakultas, 

program studi dan unit kerja lainnya hendaknya dibuat 

“SMART” (Spesific, Measurable, Attainable,Realistic, 

dan Timed) 

24. Sasaran mutu yang telah disahkan oleh pimpinan unit 

kerja harus menjadi acuan dalam pembuatan program 

kerja dan penyusunan anggaran. 

25. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran mutu 

masing-masing satuan kerja, harus dikembangkan 

indikator-indikator pencapaian dan cara 

pengukurannya. 

26. Sasaran mutu yang belum tercapai, harus dievaluasi, 

dan segera diambil tindakan koreksi,korektif, dan 

preventif. 

 



27. Universitas Wiraraja harus memiliki dan 

mengembangkan kode etik akademik dan etika 

kehidupan kampus. 

28. Seluruh sivitas akademika : tenaga kependidikan, 

mahasiswa, dan tenaga penunjang di Universitas 

harus memahami dan melaksanakan kode etik 

akademik, etika kehidupan kampus dan etika profesi. 

29. Universitas harus menjadi institusi yang berwibawa, 

dan berkewajiban mensosialiasikan kode etik yang 

ada. 

30. Universitas harus mengembangkan sistem yang dapat 

memberi penghargaan bagi yang patuh dan memberi 

sanksi bagi yang melanggar etika. 

31. Universitas harus memiliki program yang jelas untuk 

meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas 

akademika. 

32. Universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja 

lainnya harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

yang sesuai dengan visi dan misi universitas serta 

memperhatikan kebijakan-kebijakan stakeholder.  

33. Renstra yang disusun oleh universitas, fakultas, 

program studi dan satuan kerja lainnya harus sebagai 

road map, acuan dan pedoman pengembangan untuk 

jangka waktu 5 tahun ke depan. 

34. Penyusunan Rencana Strategi harus dikembangkan 

kearah strategi, kebijakan, sasaran mutu, program 

kerja, dan indikator kinerja dengan standar mutu 

nasional. 

35. Universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja 

lainnya, dalam menyusun renstra harus melibatkan 

semua unsur yang ada dengan memperhatikan 

kepentingan stakeholder baik internal maupun 

eksternal. 

36. Renstra yang disusun oleh universitas, fakultas, 

program studi dan satuan kerja lainnya harus 

dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk 

mengantisipasi perubahan yang nyata terutama di 

sektor kebutuhan stakeholder. 

37. Penyusunan Rencana Strategi harus memperhatikan 

hasil evaluasi pelaksanaan rencana strategis 

sebelumnya. 

38. Fakultas, Program Studi dan satuan kerja lainnya 

harus memiliki renstra yang mengacu pada renstra 

Universitas. 

6. Strategi 
1. Menggunakan media informasi dan komunikasi dalam 

mengumpulkan data dan melibatkan pemangku 

kepentingan. 

2. Melibatkan semua elemen-elemen  Universitas/ 

Fakultas/ Program Studi melalui surat tugas. 

3. Memberdayakan peran Pusat Jaminan Mutu untuk 



membuat instrumen dan melakukan kontrol. 

4. Diwajibkan pada Universitas/Fakultas/Program Studi / 

satuan kerja lainnya untuk membuat Renstra dan RIP 

serta dibuatnya Log Book harian terhadap upaya 

pencapaiannya.  

7. Indikator 1. Ditemukan  adanya bukti-bukti yang benar dan andal 

tentang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan 

yang ditunjukkan dengan adanya; (a) rekam jejak 

tentang proses perumusan; (b) data dan informasi yang 

benar dan andal; (c) analisa kondisi yang 

komprehensif; (d) asumsi-asumsi atau kondisi batas 

yang jelas.  

2. Universitas/Fakultas/Program studi memiliki visi dan 

misi yang ditetapkan oleh lembaga normatif yang 

dibuktikan dalam bentuk Surat Keputusan Senat  

3. Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal berupa; 

(a) ada rumusan strategi yang jelas di tingkat 

Universitas, tingkat manajemen menengah 

(fakultas/program), dan ditingkat bawah (jurusan dan 

unit-unit setara lainnya); (b) piranti pendukung 

(kebijakan dan prosedur) yang memfasilitasi 

terwujudnya visi, keterlaksanaan misi, dan 

ketercapaian tujuan, dan berjalannya strategi-strategi 

yang dikembangkan; (c) instrumen pengukur 

terwujudnya visi, keterlaksanaan misi, dan 

ketercapaian tujuan; (d) mekanisme kontrol 

terwujudnya visi, keterlaksanaan misi, dan 

ketercapaian tujuan 

4. Ditemukan adanya bukti-bukti yang jelas tentang; (a) 

rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun 

waktu tertentu; (b) tonggak-tonggak capaian tujuan 

dalam setiap periode kepemimpinan 

Universitas/Fakultas/Program Studi; (c) mekanisme 

kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk 

menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan. 

 

8. Dokumen terkait  

1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja 

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja 

4. SOP Universitas Wiraraja 

9. Referensi  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 



5. Peraturan Pemerintah Nomor. 85 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi 
 

 





1. Visi dan Misi Universitas 

Wiraraja  
Visi 

         Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai universitas 

yang universal, berkarya ilmiah dan berbasis riset. 

Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan takwa. 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta seni. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai 

kebutuhan pembangunan. 

 2. Rasional Standar tata pamong ini bertujuan untuk mewujudkan Good 

University Governance yaitu kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggungjawab dan adil. 

3.  Subjek / Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai / memenuhi isi 

standar 

1. Ketua Yayasan Arya Wiraraja 

2. Rektor  

3. Pembantu Rektor II 

4. Dekan  

5. Kepala Biro Administrasi Umum 

6. Kapala Bagian Kepegawaian. 

7. Satuan kerja yang ada di Universitas Wiraraja  

4. Definisi Istilah 1. Tata pamong (governance) adalah suatu sistem 

pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan 

terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam 

rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan 

tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. 

2. Rencana strategis (renstra) adalah referensi atau panduan 

strategis bagi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk 

merealisasikan peraturan-peraturan yang berlaku seperti 

statuta dan lain-lain. 

3. Rencana induk pengembangan (RIP) adalah pedoman 

yang merupakan penjabaran dari visi dan misi perguruan 

tinggi yang dirumuskan dalam perencanaan program untuk 

pengembangan tri dharma perguruan tinggi   

5. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas Wiraraja harus memiliki struktur organisasi 

yang jelas. 

2. Universitas Wiraraja harus menetapkan tugas-tugas pokok 

yang dibutuhkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. 

3. Universitas Wiraraja  harus menetapkan uraian tugas (job 

description) yang jelas. 

4. Lembaga tata pamong di lingkungan Universitas Wiraraja  

harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku, 

menunjukkan hubungan lini dan fungsional baik secara 

hirarki maupun lintas unit. 

5. Rencana Strategis Universitas Wiraraja harus disusun oleh 

Rektor dan disahkan Senat Universitas Wiraraja. 

6. Rencana induk pengembangan (RIP) Universitas Wiraraja  



harus disusun dengan mengacu renstra Universitas 

Wiraraja dan disahkan oleh Senat Universitas Wiraraja. 

7. Setiap unit organisasi harus memiliki prosedur 

mutu/instruksi kerja untuk menjadi pedoman kerja unit 

yang bersangkutan. 

8. Setiap unit organisasi harus memiliki sasaran mutu yang 

berisi indikator keberhasilan. 

9. Universitas Wiraraja harus didukung oleh tenaga 

kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk 

menyelenggarakan administrasi pendidikan, pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan secara optimal. 

10. Universitas Wiraraja harus memiliki Program 

Pengendalian Mutu untuk akademik dan administrasi 

pendidikan.  

11. Universitas Wiraraja  harus secara berkala melaporkan 

kegiatan dan capaian kinerja dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Universitas Wiraraja. 

12. Universitas Wiraraja /Fakultas/Program Studi di harus 

memiliki tim monitoring dan evaluasi mengenai 

pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan 

independen. 

13. Kepala satuan kerja harus bertanggung jawab terhadap 

tugas dan tanggungjawab yang menjadi tugas pokoknya. 

14. Kepala satuan kerja  harus bertanggung jawab terhadap 

upaya peningkatan mutu 

15. Kepala unit kerja  harus menjaga keharmonisan dengan 

rekan kerja serta harus mampu memberikan motivasi 

kepada staf bawahanya. 

16. Kepemimpinan harus mengacu kepada upaya pencapaian 

Good University Governance. 

17. Universitas Wiraraja harus memiliki Prosedur Mutu (QP) 

untuk panduan proses-proses yang menjadi tanggungjawab 

beberapa satuan kerja. 

18. Prosedur Mutu (QP) harus mampu memberikan gambaran 

jelas alur proses untuk memudahkan pelaksanaan proses 

tertentu dan untuk memudahkan koordinasi antar unit-unit 

yang menjadi pelaksana.  

19. Universitas Wiraraja harus melakukan sosialisasi 

Prosedur Mutu yang baru kepada satuan kerja baik secara 

online maupun melalui media lainnya. 

20. Prosedur Mutu (QP) yang ada harus merupakan 

implementasi dari kebijakan Universitas Wiraraja di setiap 

satuan kerja. 

21. Universitas Wiraraja harus memiliki kebijakan tertulis 

mengenai aspek berikut: 

a) Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan 

kegiatan akademik (pendidikan, penelitian,dan 

pengabdian kepada masyarakat). 

b) Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta 

rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan 



kegiatan akademik. 

c) Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian 

prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian 

sivitas akademika dan pegawai. 

d) Peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, dan 

otonomi keilmuan. 

6. Strategi 1. Mendorong kepada Universitas Wiraraja  untuk memiliki 

struktur organisasi yang jelas agar tugas pokok dari pada 

lembaga atau satuan kerja dapat diketahui dengan jelas dan 

dapat dilaksanakan. 

2. Mendorong kepada Universitas Wiraraja  agar RENSTRA, 

RENOP, dan RIP disahkan oleh senat Universitas Wiraraja 

3. Mendorong pelayanan yang baik dan bermutu dari setiap 

lembaga atau satuan kerja dengan pembenahan kualitas 

sumber daya manusia. 

4. Mendorong dan mengawasi setiap lembaga atau satuan 

kerja untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan 

7. Indikator 1. Terciptanya srtuktur organisasi kelembagaan Universitas 

Wiraraja yang jelas 

2. Tersusunnya tugas pokok di masing-masing lembaga atau 

unit  secara jelas 

3. Terciptanya hubungan antara pimpinan dan staf semakin 

sinergis dan harmonis 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja  

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja 

4. Manual Mutu Universitas Wiraraja  

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi 

 





1. Visi dan Misi Universitas 

Wiraraja  

Visi: Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai universitas 

yang universal, berkarya ilmiah, dan berbasis riset. 

 

Misi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berdasarkan iman dan takwa. 

 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

kebutuhan pembangunan. 

 

2. Rasional Standar penjaminan mutu ini bertujuan agar perguruan tinggi 

Universitas Wiraraja mampu mengelola dan mengembangkan 

penjaminan mutu (Quality Assurance) Perguruan Tinggi 

secara berkelanjutan (continuous improvement), sistematis dan 

terencana dalam suatu program jaminan mutu  yang memiliki 

target dan kerangka  waktu yang jelas untuk  meningkatkan 

daya saing Perguruan Tinggi.   

 

3.  Subjek / Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai / memenuhi isi 

standar 

1. Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja 

2. Rektor  

3. Pembantu Rektor II 

4. Dekan Fakutas  

5. Ketua Program Studi 

6. Kepala Biro Administrasi Umum 

7. Kapala Bagian Kepegawaian. 

8. Satuan Kerja dan Lembaga di Universitas  

9. Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan. 

4. Definisi Istilah A. Lembaga penjaminan mutu adalah lembaga independen 

yang bertanggung jawab menyelenggarakan penjaminan 

mutu di seluruh tingkatan  institusi mulai dari tingkat 

universitas, fakultas, program studi beserta unit pendukung 

yang bermuara pada mutu lulusan yang dibentuk oleh 

perguruan tinggi  

B. Pusat Jaminan Mutu adalah suatu lembaga yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Rektor yang bertanggung jawab dan 

mengkoordinasikan tugas dan fungsinya kepada unit-unit 

yang ada di lingkungan Universitas Wiraraja. 

C. Penjaminan Mutu adalah proses perencanaan, pemenuhan 

standar, pengendalian dan pengembangan standar 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan sehingga stakeholder internal dan eksternal 

memperoleh kepuasan. 

D. Penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi 

untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh 

perguruan tinggi secara berkelanjutan 

 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas Wiraraja harus memiliki Lembaga Penjaminan 

Mutu yang disebut Pusat Jaminan Mutu untuk 



mengembangkan sistem penjaminan mutu internal agar 

terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan dan dapat 

melampaui Standar Nasional Pendidikan. 

2. Pusat Jaminan Mutu harus dipimpin oleh Management 

Representatif (MR) yang mempunyai kompetensi di 

bidang penjaminan mutu 

3. Yayasan dan universitas harus mengalokasikan dana yang 

cukup agar terlaksananya penjaminan mutu pada semua  di 

lingkungan Universitas Wiraraja setiap tahun. 

4. Yayasan  dan  Universitas harus memiliki komitmen yang 

kuat terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan 

dengan implementasinya melalui pelaksanaan 

pemantauan, analisis, dan pengukuran terhadap kinerja 

serta pencapaian target secara terus-menerus. 

5. Disamping penjaminan mutu internal Universitas wajib 

melakukan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan 

oleh lembaga akreditasi independen secara periodik sesuai 

dengan masa berlakunya status akreditasi.  

6. Pusat Jaminan Mutu harus memiliki dokumen mutu yang 

terdiri atas Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Standar 

Operasional Prosedur, Instruksi Kerja yang terarsip 

dengan baik dan disosialisasikan kepada stakeholder setiap 

ada perbaikan. 

7. Universitas harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi 

internal pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik 

yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus setiap 

semester berdasarkan data dan informasi yang benar. 

8. Pimpinan universitas, fakultas, dan Prodi harus 

menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan 

perbaikan dan penyempurnaan  perencanaan dan 

implementasi program institusi. 

9. Universitas, fakultas, program studi harus melakukan 

evaluasi diri setiap tahun berdasarkan data dan informasi 

yang benar. 

 

6. Strategi 1. Rektor  membentuk Pusat Jaminan Mutu di tingkat 

Universitas dan menetapkan tim penjaminan mutu di 

tingkat Fakultas dan Prodi yang bersifat ad-hoc di 

lingkungan Universitas Wiraraja 

2. Rektor  mendorong kepada kepala Pusat Jaminan Mutu di 

tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk 

menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 

sistem penjaminan mutu Universitas Wiraraja 

3. Rektor mengangkat auditor internal untuk mengevaluasi, 

memonitoring mutu penyelenggaraan pendidikan di 

Universitas Wiraraja sesuai dengan  kompetensinya. 

4. Rektor mendorong kepada Pusat Jaminan Mutu untuk 

mengadakan pengawasan dan evaluasi tiap semester.  

  
7. Indikator 1. Terbentuknya Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja 



2. Tersusunnya dokumen-dokumen penjaminan mutu di 

tingkat universitas maupun di tingkat fakultas maupun di 

tingkat program studi dan biro. 

3. Terbentuknya auditor internal untuk mengevaluasi, 

memonitoring  mutu  pendidikan di Universitas Wiraraja. 

4. Terakreditasinya semua program studi di lingkugngan 

Universitas Wiraraja oleh BAN-PT dan atau tersertifikasi 

oleh lembaga akreditasi lainnya.  
8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja 

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja 

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja 

4. Surat keputusan Rektor   
9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi 

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

5. Surat keputusan Rektor Nomor 46/SK/R/ORG-

10/UNIJA/V/2011 tentang Pusat Penjaminan Mutu 

Universitas Wiraraja 

 

 





1. Visi dan Misi  

Universitas Wiraraja  

Visi: Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai 

universitas yang universal, berkarya ilmiah, dan 

berbasis riset. 

 

Misi: 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berdasarkan iman dan takwa. 

 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

profesional untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

2. Rasionale Sebagai pedoman dalam melaksanakan kerjasama dengan 

instansi pemerintah maupun instansi swasta baik 

kerjasama dalam negeri maupun luar negeri, dalam bidang  

akademik maupun non akademik.   

 

3.  Subjek / Pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai / memenuhi isi 

standar 

1. Ketua Umun Yayasan Arya Wiraraja 

2. Rektor 

3. Pembantu Rektor 

4. Dekan 

5. Ketua Program Studi  

6. Direktur 

7. Kepala Biro 

8. Unit-unit lain 

 

4. Definisi Istilah Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh dua pihak atau lebih dari dua pihak 

untuk menjalin sinergisitas berdasarkan prinsip kesetaraan, 

saling menghormati, saling menguntungkan, 

memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum 

internasional, tidak mengganggu kebijakan bangsa, 

pertahanan, dan keamanan nasional dan diwujudkan dalam 

nota kesepahaman dan kesepakatan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Kerjasama yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan 

kinerja dan mutu Universitas Wiraraja . 

2. Kerjasama yang dilaksanakan meliputi kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan Tri  Dharma 

Perguruan Tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi 

dan tujuan    Universitas Wiraraja. 

3. Universitas Wiraraja  memiliki kebijakan dan 

prosedur yang mendorong kemitraan dan kerjasama 

institusi swasta dan pemerintah baik skala lokal, 

regional, nasional,  maupun  internasional. 

4. Universitas Wiraraja harus menjalin kemitraan dan 

kerjasama dengan berbagai sektor lembaga ilmiah, 

swasta, dan pemerintah baik pada skala lokal, 

regional, nasional,  maupun internasional. 

5. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di 

Universitas Wiraraja. 

 



6. Pelaksanaan kerjasama harus dilakukan oleh 

universitas/ fakultas/ program studi/ biro/ unit terkait. 

7. Kerjasama harus dilaksanakan untuk: 

a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh 

Universitas Wiraraja. 

b. Meningkatkan kinerja Universitas Wiraraja 

beserta seluruh bagian-bagiannya. 

c. Menyediakan akses bagi dosen untuk dapat 

mengembangkan diri. 

d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Mengembangkan citra Universitas Wiraraja. 

8. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk: 

a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk 

melaksanakan kegiatan akademik (praktikum, 

PKL/PPL, KKN, magang, penelitian). 

b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/ 

lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. 

c. Menciptakan revenue generating activity. 

9. Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

a. Kontrak manajemen. 

b. Program kembaran (twinning program), 

c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

d. Tukar menukar dosen atau mahasiswa dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik, 

e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam 

pelaksanaan kegiatan akademik. 

f. Penerbitan bersama karya ilmiah. 

g. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau 

kegiatan ilmiah lain, 

h. program pemindahan kredit (transfer of credits). 

10. Usulan kerjasama dapat muncul dari pihak internal 

Universitas dan eksternal Universitas 

11. Pihak pengusul internal/eksternal dapat menyusun 

Memorandum of understanding (MoU) dengan rincian 

sesuai kebutuhannya dan pihak yang menandatangani 

MoU memberikan laporan persemester mengenai 

kegiatan hasil kerjasama tersebut kepada Rektor 

melalui satuan kerja diatasnya. 

6. Strategi 1. Universitas Wiraraja mengembangkan kerjasama 

dengan dasar saling menguntungkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta seni. 

2. Universitas Wiraraja menjalin kerjasama dengan 

berbagai pihak dengan tidak mengorbankan 

independensi dan nilai-nilai yang dianut oleh 

Universitas Wiraraja serta dapat menjadi tambahan 

pendapatan bagi lembaga. 

3. Pimpinan universitas merencanakan, memutuskan, 

dan menyepakati kerjasama dalam negeri dan luar 

negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman 

(Memorandum of Understanding). 

 



4. Pimpinan universitas, fakultas, program studi, 

lembaga, dan unit yang terkait melaksanakan 

opeasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman 

yang telah disepakati. 

 

 

7. Indikator 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

Universitas Wiraraja. 

2. Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan variasi 

kerjasama dalam bentuk kontrak kerjasama (MoU) 

dengan sektor swasta dan instansi pemerintah baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 

3. Meningkatnya presentase kerjasama di bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat. 

4. Semakin bertambah meningkatnya pihak-pihak yang 

terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri 

yang terlibat dalam realisasi dan implementasi 

kerjasama. 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja. 

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja. 

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja. 

4. Manual Mutu Universitas Wiraraja. 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 43 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti 

Pendidikan Tinggi. 

7. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-

PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 

8. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan 

Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, 

Dirjen Dikti, 2010. 
 





1. Visi dan Misi Universitas 

Wiraraja  

Visi: 

“Terwujudnya Universitas yang universal, berkarya ilmiah 

dan berbasis riset” 

Misi Universitas: 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan takwa 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

professional untuk mengembangankan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai 

kebutuhan pembangunan. 

2. Rasionale Standar sistem informasi ini dimaksudkan untuk menunjang 

sistem yang ada di Universitas Wiraraja dalam rangka 

meningkatkan mutu  akademik dan non akademik serta untuk 

mempermudah semua kegiatan belajar mengajar di 

Universitas Wiraraja. 

3.  Subyek / Pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

mencapai / memenuhi isi 

standar 

1. Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja 

2. Rektor  

3. Pembantu Rektor 

4. Dekan  

5. Kaprodi 

6. Kepala BAU 

7. Kepala Keuangan 

8. Kepala BAAK 

9. Kepala BAPSI 

10. Unit-Unit lain terkait. 

 

4. Definisi Istilah A. Standar sistem informasi adalah suatu pedoman atau 

sistem di dalam suatu lembaga/universitas yang digunakan 

untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan harian dalam 

rangka mendukung  kegiatan strategis dari suatu lembaga/ 

Universitas dan menyediakan informasi kepada pihak luar 

baik dalam bidang akademik maupun non akademik. 

B. Sistem informasi adalah sistem dalam suatu lembaga yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian 

yang mendukung fungsi operasi lembaga yang bersifat 

manajerial dengan kegiatan strategis dari suatu lembaga 

untuk dapat menyediakan kepada pihak luar laporan 

laporan yang diperlukan 

 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas Wiraraja harus memiliki unit khusus yang 

menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif, 

efisien dan mutakir dalam bentuk fisik maupun elektronik  

2. Universitas Wiraraja harus mendukung penyediaan 

perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang 

dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran 

penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik dan non 

akademik. 

3. Universitas Wiraraja harus mengembangkan sumber daya 

manusia untuk menangani sistem informasi agar dapat 



berjalan dengan baik secara berkelanjutan 

4. Universitas Wiraraja harus menyediakan sistem informasi 

yang  mampu menyediakan data dan informasi tentang 

seluruh kegiatan administrasi dan akademik. 

5. Universitas Wiraraja harus menyediakan sistem informasi  

yang  dapat secara mudah untuk diakses baik dari dalam 

maupun dari luar  

6. Universitas Wiraraja harus melakukan diseminasi sistem 

informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika. 

7. Universitas Wiraraja harus menyelenggarakan pelatihan 

sistem informasi pada seluruh dosen dan karyawan agar 

mendukung pencapaian tujuan. 

8. Universitas Wiraraja harus memilki website yang mampu 

memberikan informasi kepada para stakeholder. 

9. Semua Satuan Kerja di lingkungan Universitas Wiraraja 

harus menjaga dan memelihara sistem informasi yang 

dimiliki. 

 

6. Strategi 1. Menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras 

bidang Iinformasi teknologi (IT) guna memudahkan 

pelaksanaan sistem informasi 

2. Meyiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu 

mengelola sisetm informasi  

3. Melakukan pelatihan terhadap staf - staf IT di 

lingkungan universitas Wiraraja 

7. Indikator 1. Terbentuknya unit-unit khusus yang menangani 

pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien 

dan mutakir. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi 

3. Mudahnya mengakses sistem informasi baik  dibidang 

akademik maupun  non akademik 

 

8. Dokumen terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja  

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja  

 

9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi 

 
 





1. Visi dan Misi 

Universitas 

Wiraraja 

Visi: 

“Terwujudnya Universitas yang universal, berkarya ilmiah 

dan berbasis riset” 

Misi Universitas: 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

takwa 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

professional untuk mengembangankan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai 

kebutuhan pembangunan. 

 

2. Rasionale Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan akan 

terlaksana apabila perpustakaan melakukan pengadaan 

koleksi secara berkelanjutan  dan terkini sesuai dengan 

kurikulum dan kebutuhan pengguna Perpustakaan 

Universitas Wiraraja.  

Peningkatan layanan perpustakaan merupakan kegiatan yang 

harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai 

kepuasan pengguna perpustakaan sehingga diperlukan 

sebuah standar sebagai tolak ukur pemenuhan kebutuhan 

stakeholder. 

 

3. Subjek/Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk 

mencapai/memenu

hi isi standar 

1. Pimpinan Universitas 

2. Kepala Perpustakaan 

3. Pustakawan 

4. Dosen 

5. Mahasiswa 

6. Karyawan 

 

4. Definisi Istilah A. Book Shelving adalah metode penyusunan bahan pustaka 

di perpustakaan, Koleksi buku perpustakaan perlu 

disusun menurut sistem tertentu, agar mudah dicari bila 

diperlukan. Penyimpanan buku di dalam rak dalam 

pedoman ini menggunakan sistem penempatan relatif, 

dengan media penjajaran nomor panggil 

B. Weeding: proses seleksi dan penarikan koleksi dari 

perpustakaan karena suatu keperluan tertentu, tidak 

bermanfaat lagi bagi pengguna perpustakaan yang 

bersangkutan atau terjadi perubahan subyek untuk bahan 

pustaka yang akan dijadikan koleksi atau bahkan sangat 

dibutuhkan perpustakaan lain. 

C. Stock opname adalah suatu kegiatan untuk melakukan 

penghitungan ulang koleksi perpustakaan secara 

menyeluruh. Tujuan stock opname adalah untuk 

mengetahui jumlah yg sesungguhnya koleksi 

perpustakaan, baik yang masih tersimpan ataupun yang 



sudah hilang. 

D. Sirkulasi : adalah mencakup semua bentuk kegiatan 

pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, 

penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan 

tepat waktu untuk kepentingan pengguna jasa 

perpustakaan. 

E. Perpustakaan adalah kumpulan buku atau bangunan fisik 

tempat buku dikumpulkan, disusun menurut sistem 

tertentu untuk kepentingan pemakai. 

F. Kepustakaan yaitu bahan bacaan yang digunakan untuk 

menyusun karangan, makalah, artikel, laporan ilmiah, 

dan sejenisnya. 

G. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan 

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan 

perpustakaan. 

H. Pustakawan Perguruan Tinggi adalah pustakawan yang 

berpendidikan serendah-rendahnya sarjana S1 di bidang 

ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

kepustakawanan. 

I. Tenaga Teknis Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah 

pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya 

diplomat tiga bidang ilmu perpustakaan dan informasi 

atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan. 

J. Tenaga Administrasi adalah pegawai yang bekerja di 

perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang 

perpustakaan. 

 

 

5. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Perpustakaan Universitas Wiraraja harus menyediakan 

bahan koleksi wajib dan bahan koleksi pengaya baik 

yang berbentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam 

yang terdiri atas karya fiksi dan non fiksi (buku wajib 

mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, 

muatan lokal, laporan penelitian, dan literature kelabu) 

yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Perpustakaan Universitas Wiraraja harus mempunyai 

koleksi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. 

Standar Nasional Perpustakaan antara lain: 

a. Jumlah buku wajib dihitung menggunakan rumus 1 

program studi x (144 SKS dibagi 2 sks permata 

kuliah) x 2 judul permata kuliah = 144 judul buku 

wajib per program studi. 



b. Judul buku pengembangan = 2 x jumlah buku wajib. 

c. Koleksi Audio Visual (judul) = 2 % dari total jumlah 

koleksi non Audio Visual. 

d. Jurnal ilmiah minimal terakreditasi Dikti ≥ 3 judul 

dengan  nomor lengkap (berlangganan atau menerima 

secara rutin) perprogram studi. 

e. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional ≥ 2 

judul jurnal  dengan nomor lengkap. 

f. Majalah ilmiah popular minimal 1 judul 

(berlangganan atau menerima secara rutin) per 

program studi. 

g. Memiliki bahan pustaka berupa prosiding seminar 

dalam tiga tahun terakhir minimal ≥ 9. 

h. Muatan local yang terdiri dari hasil karya cetak 

ilmiah sivitas akademika (skripsi, tesis, disertasi, 

makalah seminar, simposium, konferensi, laporan 

penelitian, laporan pengamdian kepada masyarakat, 

laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang 

dipublikasikan di media massa, publikasi internal 

kampus, majalah dan buletin kampus). 

3. Perpustakaan Wiraraja harus mengadakan penambahan 

koleksi 1% dari total koleksi (judul) yang sudah ada, atau 

menimal 1 judul untuk 1 mata kuliah setiap tahun. 

4. Universitas Wiraraja  harus menyediakan  sarana gedung 

dan ruangan perpustakaan Universitas Wiraraja 

sekurang-kurangnya 1000 m2 guna melayani para 

pemustaka perpustakaan Universitas Wiraraja. Dengan 

rincian sebagai berikut:  

a. Komposisi ruang yaitu;  

a) Area perpustakaan 25% 

b) Ruangan staf 10% 

c)  Area lain 20% yang terdiri dari toilet, ruang 

tamu,    seminar atau teater  

b. Pengendalian kondisi ruangan 

a) Pencahayaan 

- Area baca (Majalah 

dan surat kabar)   

200 lumen 

 

- Meja baca (ruang baca 

umum) 

400 lumen 

- Meja baca (ruang baca 

rujukan) 

600 lumen 

- Area sirkulasi 600 lumen 

- Area pengolahan 400 lumen 

- Area akses tertutup 100 lumen 

- Area koleksi buku 200 lumen 

- Area kerja 400 lumen 

- Area pandang dengar 100 lumen 

 



b) Kelembaban 

- Ruang koleksi 45-55% 

- Ruang koleksi 

microfilm 

20-25% 

c) Temperature 

     Area baca pemustaka, area koleksi dan ruang kerja 

200-250 celcius. 

 

5. Perpustakaan Universitas Wiraraja harus menyediakan 

jam buka layanan perpustakaan kepada pemustaka 

sekurang-kurangnya empat puluh jam perminggu atau 

minimal 5 hari kerja perminggu, guna memberikan 

layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan literasi 

informasi, dan layanan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

6. Perpustakaan Universitas Wiraraja harus memberikan 

laporan  statistik mengenai kegiatan yang dilaksanakan di 

perpustakaan kepada pimpinan setiap satu semester atau 

satu tahun. 

7. Perpustakaan Universitas Wiraraja harus memiliki tenaga 

Pustakawan yang berjumlah sesuai dengan ketentuan :  

a. 2000 mahasiswa : 1 pustakawan berpendidikan 

minimal S1 Perpustakaan 

b. Penambahan per 500 mahasiswa berikutnya : 1 

pustakawan minimal S1 Perpustakaan 

c. Ditambah dengan tenaga teknis berpendidikan 

minimal D3 Perpustakaan dan tenaga administrasi. 

8. Universitas Wiraraja harus memberikan kesempatan 

kepada tenaga perpustakaan untuk pengembangan 

sumber daya manusianya melalui pendidikan formal dan 

nonformal kepustakawanan setiap tahunnya. 

9. Universitas Wiraraja harus menyelenggarakan 

perpustakaan perguruan tinggi sesuai dengan statuta 

universitas Wiraraja 2019 - 2029 sebagai salah satu unsur 

penunjang kelengkapan terhadap proses Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab langsung 

kepada rektor. 

10. Universitas Wiraraja harus menetapkan struktur 

organisasi perpustakaan dan uraian tugas, yaitu 

mencakup Kepala Perpustakaan, layanan teknis, layanan 

pemustaka, teknologi informasi dan komunikasi, serta 

tata usaha.  

 

Struktur organisasinya seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

Rektor 

Kepala Perpustakaan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**TIK adalah supporting sistem bagi seluruh penyelenggaraan 

perpustakaan 

 

11. Universitas Wiraraja harus mengangkat Kepala 

Perpustakaan menjadi anggota senat akademik perguruan 

tinggi. 

 

12. Setiap tahunnya Universitas Wiraraja harus menyediakan 

anggaran sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran 

perguruan tinggi di luar pengembangan fisik, untuk 

pengembangan perpustakaan guna memberikan kepuasan 

dan mendukung terhadap Tri Dharma Universitas 

Wiraraja. 

13. Anggaran perpustakaan dapat diperoleh dari Donatur, 

Sponshorship, dan masyarakat tanpa adanya pengikat 

serta bantuan APBD maupun APBN 

 

6. Strategi 1. Perpustakaan Universitas Wiraraja mengadakan 

hubungan dengan perpustakaan perguruan tinggi Jawa 

Timur khususnya dan perpustakaan perguruan tinggi se 

Indonesia pada umumnya dan berbagai pihak untuk 

meningkatkan layanan kepada pemustaka. 

2. Menyelenggarakan atau mengikut sertakan pustakawan 

Perpustakaan Universitas Wiraraja untuk mengikuti 

pelatihan, workshop, dan seminar kepustakawanan. 

3. Perpustakaan Universitas Wiraraja mengadakan 

kegiatan yang mampu meningkatkan minat baca 

mahasiswa, khususnya dan sivitas akademika yang lain 

pada umumnya 

4. Meningkatkan pengetahuan tentang kepustakawanan 

bagi pengguna perpustakaan universitas wiraraja 

melalui pendidikan pemakai perpustakaan di setiap 

penerimaan mahasiswa baru.  

5. Perpustakaan Universitas Wiraraja melakukan kegiatan 

Tata Usaha TIK 

Layanan Teknis Layanan  Pemustaka 

Kelompok Jabatan Fungsional 



pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, 

pelayanan bahan pustaka serta pengembangan bahan 

pustaka untuk meningkatkan ketersediaan informasi dan 

bahan pustaka di perpustakaan Universitas Wiraraja. 

 

7. Indikator 1. Tingkat kesalahan pengguna perpustakaan dalam temu 

kembali informasi kurang dari 15%. 

2. Tingkat pengunjung meningkat setiap harinya 15% dari 

jumlah mahasiswa. 

3. Tingkat kebutuhan pengguna perpustakaan dalam 

budaya literasi sudah menjadi kebutuhan (life style). 

 

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 

1. Standar prosedur Perpustakaan Universitas Wiraraja 

2. Tata tertib Perpustakaan Universitas Wiraraja 

 

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan 

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

3. PP. No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi 

4. Perpustakaan Nasional RI. 2011. Pedoman Standar 

Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Jakarta: 

Perpustakaan Nasional RI 

5. BAN-PT. 2008. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi 

Program Studi Sarjana. Jakarta : BAN-PT 

6. Lasa HS. 2005. Manajemen Perpustakaan. Yogyakarta: 

Gama Media 

7. Septiyantono, Tri. Ed. 2007. Dasar-dasar ilmu 

perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Jurusan IPI 

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga 

8. Sulistyo Basuki. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 

 

 





1 Visi dan Misi Universitas 

WIraraja  

Visi: 

“Terwujudnya Universitas yang universal, berkarya 

ilmiah dan berbasis riset” 

Misi : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

takwa 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

professional untuk mengembangankan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai 

kebutuahan pembangunan. 

 

2 Rasional Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wiraraja, 

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas 

akademika Universitas Wiraraja memiliki karakteristik 

yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat 

strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mahasiswa 

sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup 

potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar 

kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan di Universitas Wiraraja dan tujuan 

Pendidikan Nasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan 

strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan 

dalam bentuk kegiatan kurikuler, Kokurikuler dan 

ekstrakurikuler.  

Standar mahasiswa ini dimaksudkan untuk memberi arah 

pengelolaan kemahasiswaan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dan masukan dari proses pendidikan 

sehingga memperoleh hasil atau luaran yang baikpada 

pembimbingan kemahasiswaan. Untuk memberi arah 

pengelolaan kemahasiswaan maka diperlukan standar 

pengelolaan kemahasiswaan. 

 

3 Subjek / Pihak yg 

bertanggung jawab untuk 

mencapai  / memenuhi isi 

standart  

1. Rektor 

2. Pembantu Rektor 

3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Wiraraja  

4. Ketua Program Studi 

5. Dosen 

6. UKM 

 

3 Definisi istilah 1. Mahasiswa adalah peserta  didik pada jenjang 

Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian 

generasi muda bangsa yang membutuhkan 



pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan 

karakter sebagai calon sumberdaya manusia 

produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa 

datang. 

2. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang 

harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan  untuk 

menjalankan   berbagai aktifitasnya. 

3. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang 

dilakukan mahasiswa baik kegiatan kurikuler 

maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; 

4. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan 

yang didukung kegiatan kokurikuler. 

5. Kegiatan kokurikuler dan ekstra-kutrikuler adalah 

kegiatan yang bertujuan mendorong perubahan sikap 

mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang 

keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup 

mahasiswa; 

 

4 Pernyataan isi standar 1. Universitas Wiraraja  memiliki pedoman tertulis 

tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

mencakup:  

a) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru;  

b) Kriteria penerimaan mahasiswa baru;  

c) Prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan  

d) Instrumen penerimaan mahasiswa baru. 

2. Universitas Wiraraja  mempunyai persyaratan 

tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa 

memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 

3. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru 

terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai 

dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Universitas Wiraraja memiliki program 

pembimbingan akademik dan Pusat Layanan Karir 

dan Konseling (PLKK) bertujuan membantu 

mahasiswa berkonsultasi terkait permasalahan yang 

dihadapinya. 

5. Universitas Wiraraja dan atau Fakultas atau Program 

Pasca Sarjana (PPs) senantiasa menciptakan, 

memberi kesempatan,dan mendorong mahasiswa 

untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas 

kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai 

kegiatan baik di tingkat universitas maupunfakultas 

yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan 

Kemahasiswa (UKM) dan Unit Kegitan Khusus 

(UKK) Mahasiswa.  



 

6. Universitas Wiraraja dan atau Fakultas atau PPs 

memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh seluruh UKM dan UKK. 

7. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan :  

a. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, 

penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan 

mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan 

dibentuk organisasi kemahasiswaan;   

b. mengikuti prosedur yang ditetapkan Universitas;  

c. menyusun kegiatan program tahunan; dan 

d. membuat laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di  

tetapkan Universitas minimal 1 x Setahun dan 

atau per kegiatan.  

 

5 Strategi 1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi 

standar kemahasiswaan seluruh sivitas akademika; 

2. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan 

dengan rasio dosen dan mahasiswa 

3. Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas 

menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan 

mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi kegiatan mahasiswa. 

  

6 Indikator 1. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam 

proses pendidikan menjadi semakin selektif   

2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat 

semakin meningkat. 

3. Universitas Wiraraja memiliki Pusat Layanan Karir 

dan Konseling (PLKK) 

 

7 Dokumen  terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja  

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja  

4. Manual Mutu Universitas Wiraraja  

5. Pedoman akademik 

10 Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 



tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 

tentang perubahan atas 44 Permenristekdikti tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No : 

01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas 

Wiraraja. 

8. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No : 

04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang 

Perubahan atas peraturan rektor no 01 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas 

Wiraraja. 

 

 





1 Visi dan Misi Universitas 

WIraraja  

Visi: 

“Terwujudnya Universitas yang universal, berkarya 

ilmiah dan berbasis riset” 

Misi : 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan 

takwa 

2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang 

professional untuk mengembangankan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai 

kebutuahan pembangunan. 

 

2 Rasional Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Wiraraja, 

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas 

akademika Universitas Wiraraja memiliki karakteristik 

yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat 

strategis perlu dibina dan dikembangkan. Alumni 

sebagai lulusan program studi Diploma (DIII), Program 

Sarjana (S1), Program Profesi  dan Pogram Pascasarjana 

(S2) yang tergabung dibawah dibawah naungan Ikatan 

Alumni Universitas Wiraraja (IKA-Unija) pada setiap 

fakultas dan Pascasarjana.  Standar Alumni ini 

dimaksudkan untuk memberi arah pengelolaan alumni 

dibawah naungan (IKA-Unija). 

 

3 Subjek / Pihak yg 

bertanggung jawab untuk 

mencapai  / memenuhi isi 

standart  

1. Rektor 

2. Pembantu Rektor 

3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Wiraraja  

4. Ketua Program Studi 

5. Ikatan Alumni UNIJA 

 

3 Definisi istilah 1. Alumni Unija adalah lulusan dari program studi yang 

diselenggarakan oleh UNIJA; 

2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang 

pendidikan tinggi di Unija; 

3. Standar alumni adalah kriteria minimal yang harus 

dipenuhi oleh pengelola alumni  untuk menjalankan 

berbagai aktifitasnya. 

4 Pernyataan isi standar 1. Alumni Universitas Wiraraja tergabung dalam 

wadah Ikatan Alumni Universitas Wiraraja (IKA 

UNIJA). 

2. Organisasi alumni  memiliki program tahunan, 

menengah, dan jangka panjang.  

3. Organisasi alumni membuat laporan kepada 

universitas minimal 1x dalam satu tahun 



4. Universitas Wiraraja berkewajiban memberdayakan 

alumni agar berpartisipasi dalam mendukung 

pengembangan akademik Program Studi, Fakultas 

atau PPs dalam bentuk:  

a) sumbangan dana;  

b) sumbangan fasilitas; dan  

c) pengembangan jejaring  

5. Kegiatan organisasi alumni adalah:  

a. membantu alumni memperoleh pekerjaan dan 

mengembangkan karir;  

b. menyelenggarakan kegiatan akademis untuk 

menunjang dan mendukung  pengembangan 

Prodi, Fakultas atau PPs dan Universitas;  

c. menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, 

budaya untuk mendukung;  

d. menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh 

masukan dari alumni terkait perbaikan proses 

pembelajaran; dan  

e. menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 

tahun sekali 

5 Strategi 1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi 

standar alumni seluruh sivitas akademika; 

2. Universitas, fakultas, PPS dan program studi setiap 

tahun melakukan Tracer study alumni 

 

6 Indikator 1. Meningkatnya jumlah sumbangan dana, sumbangan 

fasilitas; dan pengembangan jejaring dari ikatan 

alumni Universitas Wiraraja 

2. Meningkatnya jumlah responden dalam Tracer study 

alumni 

 

7 Dokumen  terkait 1. Statuta Universitas Wiraraja  

2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja  

3. Standar Mutu Universitas Wiraraja  

4. Manual Mutu Universitas Wiraraja  
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