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SURAT KEPUTUSAN 

REKTOR UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ)

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Nomor: 015/SK/UNSIQ/VII/2017
Tentang 

PERENCANAAN PELAKSANAAN EVALUASI PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) 
STANDAR-STANDAR SPMI 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Rektor Unversitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo : 

Menimbang 

:

a. Bahwa untuk terlaksananya Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan 
Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSIQ Jawa Tengah di 
Wonosobo diperlukan kerjasama semua pihak untuk memperoleh hasil yang optimal. 

b. Bahwa untuk mendukung keberhasilan tersebut di atas, Maka di perlukan Manual 
Mutu Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan Peningkatan (PPEPP)
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSIQ

Mengingat a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  Nasional; 
b. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
d. Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi 
e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : AHU-2141.AH.01.04. Tahun 2010 

Tentang Pengesahan YPIIQ Wonosobo; 
f. KEPMENDIKNAS RI No. 87/D/O/2001 tertanggal 10 Juli 2001 tentang Pemberian Ijin 

Penyelenggaran Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Sains Al-Qur’an di 
Wonosobo.  

g. Keputusan YPIIQ Jawa Tengah di Wonosobo Nomor : 19/SK-YPIIQ/V/2000 Tentang 
Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian YPIIQ jawa Tengah di Wonosobo. 

h. Keputusan YPIIQ Wonosobo Nomor 1/SK/YPIIQ/III/2017 Tentang Statuta UNSIQ Jawa 
Tengah di Wonosobo. 

i. Renstra UNSIQ Th. 2011/2012 - 2015/2016. 
Menetapkan 
Pertama : Menetapkan Manual Mutu Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan

Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSIQ
Kedua : Mengesahkan Manual Mutu Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan

Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSIQ
Ketiga : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka segala keputusan yang bertentangan 

dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Keempat : Semua biaya yang timbul dari terbitnya Surat Keputusan ini ditanggung sepenuhnya oleh 

UNSIQ. 
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat 

kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 

DITETAPKAN DI WONOSOBO 

Tanggal: 2 Juli 2017

 Rektor 

H. Muchotob Hamzah

NPU. 191 0988 002  

http://www.unsiq.ac.id/
mailto:unsiqwonosobo@yahoo.com
http://lpm.unpar.ac.id/weblpm/main/download/92
http://lpm.unpar.ac.id/weblpm/main/download/92


UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.1/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Juni 2017

PENETAPAN STANDAR 

KOMPETENSI LULUSAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENETAPAN 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  

standar kompetensi lulusan. 
 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan 

penetapan standar kompetensi lulusan.. 
 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang  standar  kompetensi  lulusan  adalah  olah  pikir  untuk  menghasilkan 

standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu 

Universitas Perjuanagan Tasikmalaya. 

b.  Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan standar kompetensi 

lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan   standar   kompetensi   lulusan   adalah   tindakan   persetujuan   

dan pengesahan standar kompetensi lulusan oleh Rektor sehingga standar 

kompetensi lulusan dinyatakan berlaku. 
 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar kompetensi lulusan 

terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal standar kompetensi lulusan terkait dengan isi tahapan kegiatan 

kompetensi lulusan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut 

hasil evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kompetensi lulusan dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi 

dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan 

hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar  kompetensi lulusan 

untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar kompetensi lulusan melalui penetapan dalam 

bentuk keputusan. 

 

 

 

5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar kompetensi lulusan. 

b. LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar 

kompetensi lulusan. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.1/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Juni 2017

PELAKSANAAN STANDAR 

KOMPETENSI LULUSAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

(UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  melaksanakan  standar  kompetensi  lulusan  yang  

telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an 

(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan mahasiswa. 

 

3.  Definisi Istilah 

Kompetensi  lulusan  adalah  kriteria  mengenai  kualifikasi  kemampuan  lulusan  

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   persiapan   teknis   dan/atau   administratif   sesuai   dengan   isi   

standar kompetensi lulusan. 

b.  Sosialisasikan  isi  standar  kompetensi  lulusan  kepada  seluruh  dosen,  

tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar kompetensi lulusan. 

d.  Laksanakan kegiatan kompetensi lulusan dengan menggunakan standar 

kompetensi lulusan sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  kompetensi  lulusan  

dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 

b.  Kepala LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 

. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.1/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Juni 2017

EVALUASI STANDAR 

KOMPETENSI LULUSAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS

SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH 

DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  

kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar 

kompetensi lulusan yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 

periode  tertetu  dalam  rangka  mengevaluasi  pelaksanaan  standar  kompetensi 

lulusan. 

b.  Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah kegiatan membandingkan 

antara  pelaksanaan  standar  kompetensi  lulusan  dengan  isi  standar  

kompetensi 

lulusan yang telah ditetapkan. 

c.  Formulir evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah formulir yang 

digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen 

dalam 

kegiatan penyelenggaraan kompetensi lulusan. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau 

suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar kompetensi 

lulusan. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan,  bulanan,  

atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 

sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 

formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 

atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

unit kerja dan pimpinan Universitas  Sains  Al-Qur'an  (UNSIQ)  Jawa  Tengah  di 
Wonosobo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 



b. Kepala LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 

c. Kepala LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.1/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Juni 2017

PENGENDALIAN 

STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

(UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar 

kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar kompetensi lulusan 

dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah kegiatan analisis 

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar kompetensi lulusan adalah menemukan 

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan 

dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari 

sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang- 

peluang untuk peningkatan standar kompetensi lulusan. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan kompetensi lulusan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 

kompetensi lulusan, atau apabila isi standar kompetensi lulusan gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar kompetensi lulusan. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan kompetensi lulusan kembali berjalan sesuai dengan isi standar 

kompetensi lulusan. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan 

pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Kepala LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

kompetensi lulusan. 

c.   Kepala SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap 

pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.1/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Juni 2017

PENINGKATAN STANDAR 

KOMPETENSI LULUSAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENINGKATAN 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  kompetensi  lulusan  

di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam 

meningkatkan menjadi standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan  standar  adalah  upaya  memperbaiki  isi  standar  kompetensi  lulusan 

secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil 

pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar kompetensi lulusan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar kompetensi lulusan. 

d.  Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar SPMI yang 

baru yang lebih tinggi daripada standar kompetensi lulusan sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi 

lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar kompetensi lulusan. 

b.  Kepala LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Kepala SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QURAN JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.2/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Juni 2017

PENETAPAN STANDAR 

ISI PEMBELAJARAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENETAPAN STANDAR ISI 

PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN JAWA 
TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar  

isi pembelajaran. 
 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan 

penetapan standar isi pembelajaran. 
 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Merancang standar isi pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 

Perjuanagan Tasikmalaya. 

b. Merumuskan standar isi pembelajaran adalah menuliskan standar isi pembelajaran 

ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar isi pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan 

standar isi pembelajaran oleh Rektor sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan 

berlaku. 
 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar isi 

pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b. Rumuskan draf awal isi pembelajaran terkait dengan isi tahapan kegiatan isi 

pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil 

evaluasi. 

c. Lakukan   uji   publik   atau   sosialisasi   draf   standar   isi   pembelajaran   

dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, 

Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d. Rumuskan  kembali  pernyataan  standar  isi  pembelajaran  dengan  

memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk 

memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk 

keputusan. 

 

 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

isi pembelajaran. 

a.  Rektor yang menetapkan standar isi pembelajaran. 
b.   LPM yang  melakukan pendampingan  dalam  penyusunan  penetapan  standar  



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.2/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Juni 2017 

PENETAPAN STANDAR 

SARANA DAN 

PRASARANA 

PEMBELAJARAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PELAKSANAAN STANDAR ISI 

PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN JAWA 
TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar isi pembelajaran yang telah 

direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Quran Jawa 

Tengah di Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan pelaksanaan 

standar isi pembelajaran mahasiswa. 

 

 
3.  Definisi Istilah 

isi pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan  persiapan  teknis  dan/atau  administratif  sesuai  dengan  isi  standar  isi 

pembelajaran. 

b. Sosialisasikan   isi   standar   isi   pembelajaran   kepada   seluruh   dosen,   tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar isi pembelajaran. 

d. Laksanakan   kegiatan   isi   pembelajaran   dengan   menggunakan   standar   isi  

e. pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a. Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  kompetensi  lulusan  dan 

melakukan pemantauan pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 

b. Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 
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EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI 

PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SAINS 

AL-QURAN JAWA TENGAH DI

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi 

pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup   proses   perencanaan   dan   tindakan   evaluasi   pelaksanaan   standar   

isi pembelajaran yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 

3.  Definisi Istilah 

d. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 

periode tertetu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

e. Evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah kegiatan membandingkan 

antara pelaksanaan standar isi pembelajaran dengan isi standar isi pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

f. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah formulir yang 

digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 

kegiatan penyelenggaraan isi pembelajaran. 

g. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau 

suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 

tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi pembelajaran. 

b. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan, bulanan,  atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 

sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 

formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 

atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

f.   Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

unit kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN STANDAR ISI 

PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN JAWA 
TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan   panduan   dalam   melakukan   pengendalian   pelaksanaan   standar   

isi pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar  isi pembelajaran 

dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.   Pengendalian   pelaksanaan   standar   isi   pembelajaran   adalah  kegiatan   

analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan 

koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pembelajaran adalah 

menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang- peluang untuk peningkatan standar isi pembelajaran. 

c.  Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut 

atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan isi pembelajaran. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan 

pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi 

pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar isi pembelajaran. 

c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan isi pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi standar  isi 

pembelajaran. 

e. Buat   laporan   tertulis   secara   periodik   tentang   semua   hal   yang   menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a. Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

standar isi pembelajaran. 

c. Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar isi pembelajaran. 

laporan hasil evaluasi. 

b. Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan 
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PENINGKATAN STANDAR ISI 

PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN JAWA 
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Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 
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1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  isi  pembelajaran  

di lingkungan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam 

meningkatkan menjadi standar isi pembelajaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar isi pembelajaran 

secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi   isi   standar   adalah   proses   menilai   isi   standar   berdasakarkan   

hasil pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah 

di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c. Siklus standar  adalah masa berlakunya standar  isi  pembelajaran  sesuai  dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran. 

b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan 

tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c. Evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

d. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar SPMI 

yang baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran sebelumnya. 

e. Tempuh   langkah   atau   prosedur   yang   berlaku   dalam   penetapan   standar   

isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a.   Rektor  yang  menerima  laporan  hasil  pengendalian  pelaksanaan  standar  

dan melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan 

melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
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Proses 
Penanggungjawab 

Tanggal 
Nama Jabatan Tanda 

tangan 
1. Dirumuskan oleh Dr. Moh. Sakir, M.Ag. Kepala LPPA 
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1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses 
pembelajaran. 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Mencakup  proses  penelaahan  peraturan,  penyusunan  draf,  dan  penetapan  standar 
proses pembelajaran. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang  standar  proses  pembelajaran  adalah  olah  pikir  untuk  menghasilkan 
standar proses pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu 
Universitas Perjuanagan Tasikmalaya. 

b. Merumuskan standar proses pembelajaran adalah menuliskan standar proses 
pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar proses pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan 
pengesahan standar proses pembelajaran oleh Rektor sehingga standar proses 
pembelajaran dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan   studi   pelacakan   atau   survey   tentang   aspek   standar   proses 
pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan  draf  awal  standar  proses  pembelajaran  terkait  dengan  isi  tahapan 
kegiatan proses pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta 
tindak lanjut hasil evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pembelajaran dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi 
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d. Rumuskan   kembali   pernyataan   standar   proses   pembelajaran   dengan 
memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk 
memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  proses  pembelajaran  melalui  penetapan  dalam 
bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

pembelajaran. 

a.  Rektor yang menetapkan standar proses pembelajaran. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar proses 
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Proses 
Penanggungjawab 

Tanggal 
Nama Jabatan Tanda 

tangan 
1. Dirumuskan oleh Dr. Moh. Sakir, M.Ag. Kepala LPPA 
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1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar proses pembelajaran yang telah 
direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan pelaksanaan 
standar proses pembelajaran mahasiswa. 

 

3.  Definisi Istilah 

Proses pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi proses pembelajaran yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses 
pembelajaran. 

b.  Sosialisasikan  isi  standar  proses  pembelajaran  kepada  seluruh  dosen,  tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar proses pembelajaran. 

d.  Laksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses 
pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  proses  pembelajaran  dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan standar proses pembelajaran. 

. 

b.  Ketua    LPM    yang    melakukan    pemantauan    pelaksanaan    standar    proses 
pembelajaran. 
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2. Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3. Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 

Kode/No.    : STD.1.3/SPMI/UNSIQ 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan   panduan   untuk   melakukan   evaluasi   pelaksanaan   standar   proses 
pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 
Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 
Mencakup  proses  perencanaan  dan  tindakan  evaluasi  pelaksanaan  standar  proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertetu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses 
pembelajaran. 

b. Evaluasi   pelaksanaan   standar   proses   pembelajaran   adalah   kegiatan 
membandingkan  antara  pelaksanaan  standar  proses  pembelajaran  dengan  isi 
standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah formulir yang 
digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 
kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses pembelajaran. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar proses pembelajaran. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan,  bulanan,  atau 
semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

pelaksanaan standar proses pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, 
disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran. 
c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 
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1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  pengendalian  pelaksanaan  standar  proses 

pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pembelajaran dan 

pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah kegiatan analisis 

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis   penyebab   tidak   tercapainya   standar   proses   pembelajaran   adalah 

menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar proses pembelajaran. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan  dan  atau  melengkapi  ketidaklengkapan  dokumen  untuk  kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan 

pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses 

pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar proses pembelajaran. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan proses pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi standar 

proses pembelajaran. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian 

standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

proses pembelajaran. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar proses pembelajaran. 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 
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1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar proses pembelajaran di 

lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar proses pembelajaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar proses pembelajaran 

secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil pelaksanaan, 

perkembangan situasi Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar proses pembelajaran. 

d.  Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran  sehingga menjadi standar SPMI yang 

baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya. 

e.  Tempuh  langkah  atau  prosedur  yang  berlaku  dalam  penetapan  standar  proses 

pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a.  Rektor  yang  menerima  laporan  hasil  pengendalian  pelaksanaan  standar   dan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 

melakukan evaluasi isi standar proses pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 
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1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
penilaian pembelajaran. 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Mencakup  proses  penelaahan  peraturan,  penyusunan  draf,  dan  penetapan  standar 
penilaian pembelajaran. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar penilaian pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan 
standar penilaian pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan 
mutu Universitas Perjuanagan Tasikmalaya. 

b.  Merumuskan standar penilaian pembelajaran adalah menuliskan standar penilaian 
pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar penilaian pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan 
pengesahan standar penilaian pembelajaran oleh Rektor sehingga standar penilaian 
pembelajaran dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar penilaian 
pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b. Rumuskan draf awal standar penilaian pembelajaran terkait dengan isi tahapan 
kegiatan penilaian pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta 
tindak lanjut hasil evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian pembelajaran dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi 
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d. Rumuskan  kembali  pernyataan  standar  penilaian  pembelajaran  dengan 
memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk 
memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam 
bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

penilaian pembelajaran. 

a.  Rektor yang menetapkan standar penilaian pembelajaran. 
b.  LPM  yang  melakukan  pendampingan  dalam  penyusunan  penetapan  standar 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
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Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan 
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tangan 

1.Dirumuskan oleh Dr. Moh. Sakir, M.Ag. Kepala LPPA 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang telah 
direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan pelaksanaan 
standar penilaian pembelajaran mahasiswa. 

 

3.  Definisi Istilah 

Penilaian  pembelajaran  adalah  kriteria  mengenai  kualifikasi  penilaian  pembelajaran 
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian 
pembelajaran. 

b.  Sosialisasikan isi standar  penilaian pembelajaran  kepada  seluruh  dosen,  tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar penilaian pembelajaran. 

d.  Laksanakan   kegiatan   penilaian   pembelajaran   dengan   menggunakan   standar 
penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar penilaian pembelajaran dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 

. 

b.  Ketua   LPM   yang   melakukan   pemantauan   pelaksanaan   standar   penilaian 
pembelajaran. 
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1.  Tujuan Manual 

Memberikan   panduan   untuk   melakukan   evaluasi   pelaksanaan   standar   penilaian 
pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian 
pembelajaran yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertetu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian 
pembelajaran. 

b. Evaluasi  pelaksanaan  standar  penilaian  pembelajaran   adalah  kegiatan 
membandingkan  antara  pelaksanaan  standar  penilaian  pembelajaran  dengan  isi 
standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah formulir yang 
digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 
kegiatan penyelenggaraan penilaian pembelajaran. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar penilaian pembelajaran. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan,  bulanan,  atau 
semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a. Rektor  yang  menerima  laporan  evaluasi  pelaksanaan  standar  penilaian 
pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di 
Wonosobo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

b.  Ketua   LPM   yang   merencanakan,   mengorganisasikan,   melaksanakan,   dan 
mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 

c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 
pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.1.4/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Agustus 2017 

PENGENDALIAN 

STANDAR PENILAIAN 

PEMBELAJARAN 

Revisi        : - 

Halaman   :   /      
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Penanggungjawab 
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Nama Jabatan 
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tangan 

1.Dirumuskanoleh Dr. Moh. Sakir, M.Ag. Kepala LPPA 
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1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar penilaian 

pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian pembelajaran 

dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah kegiatan analisis 

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b. Analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian pembelajaran adalah 

menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar penilaian pembelajaran. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan  dan  atau  melengkapi  ketidaklengkapan  dokumen  untuk  kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan penilaian pembelajaran. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian 

pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar penilaian pembelajaran. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan penilaian pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi standar 

penilaian pembelajaran. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

penilaian pembelajaran. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran. 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 
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PENINGKATAN 

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
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Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 
tangan 

1.Dirumuskanoleh Dr. Moh. Sakir, M.Ag. Kepala LPPA 

2.Dikendalikanoleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar penilaian pembelajaran di 

lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran 

secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil 

pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo, 

dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus  standar  adalah  masa  berlakunya  standar  penilaian  pembelajaran  sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar penilaian pembelajaran. 

d.  Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran  sehingga menjadi standar SPMI 

yang baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pembelajaran sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian 

pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a.  Rektor  yang  menerima  laporan  hasil  pengendalian  pelaksanaan  standar   dan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 

melakukan evaluasi isi standar penilaian pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 
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1.  Tujuan 
 
 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

dosen dan tenaga kependidikan. 
 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Mencakup  proses  penelaahan  peraturan,  penyusunan  draf,  dan  penetapan  

standar dosen dan tenaga kependidikan. 
 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Merancang standar penilaian pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan 

standar dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan dalam rangka 

mengembangkan mutu Universitas Perjuanagan Tasikmalaya. 

b. Merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah menuliskan standar 

dosen dan tenaga kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah tindakan persetujuan 

dan  pengesahan standar  dosen dan tenaga kependidikan  oleh  Rektor  sehingga 

standar dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan berlaku. 
 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

d. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar dosen dan tenaga 

kependidikan terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

e. Rumuskan draf  awal standar  dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan 

isi tahapan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan meliputi persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

f. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf  standar  dosen dan tenaga 

kependidikan dengan  mengundang  pemangku  kepentingan  internal  (Rektor,  

Warek,  Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

g. Rumuskan kembali  pernyataan  standar  dosen dan  tenaga kependidikan  

dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

h. e.  Lakukan   pengeditan   dan   verifikasi   pernyataan   standar   dosen   dan   

tenaga kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

i. Sahkan dan berlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui 

penetapan dalam bentuk keputusan. 

 

 

 

5.  Pihak yang Terlibat 

dan tenaga kependidikan. 

a.  Rektor yang menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan. 

b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar dosen 
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1. Tujuan 
 
 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga 

kependidikan yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas 

Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan pelaksanaan 

standar dosen dan tenaga kependidikan mahasiswa. 

 

3.  Definisi Istilah 

Dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai kualifikasi dosen dan tenaga 

kependidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar dosen dan 

tenaga kependidikan. 

b. Sosialisasikan isi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan. 

d. Laksanakan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan dengan menggunakan standar 

dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a. Rektor   yang   menerbitkan   SK   bagi   pelaksana   standar   dosen   dan   tenaga 

kependidikan dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 

b. Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 
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1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan 

tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar dosen 

dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 

periode tertetu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 

b. Evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kegiatan 

membandingkan  antara  pelaksanaan  standar  dosen  dan  tenaga  kependidikan 

dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan. 

c. Formulir  evaluasi  pelaksanaan  standar  dosen  dan  tenaga  kependidikan  adalah 

formulir  yang  digunakan  untuk  menuliskan  daftar  temuan  dan  ketidaklengkapan 

dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan dosen dan tenaga kependidikan. 

d. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 

kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 

berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan,  bulanan,  atau 

semesteran   terhadap   ketercapaian   isi   semua   standar   dosen   dan   tenaga 

kependidikan. 

b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 

sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c. Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 

formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 

atau bila isi standar gagal dicapai. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar  dosen dan 

tenaga kependidikan. 

b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi   kegiatan   evaluasi   pelaksanaan    standar    dosen   dan   

kerja dan pimpinan Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di 
Wonosobo, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 



 

tenaga 

kependidikan. 

c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan. 
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1.  Tujuan Manual 
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar dosen dan 

tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar dosen dan tenaga 

kependidikan  dan  pengambilan  tindakan  korektif  terhadap  penyimpangan  dari  isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kegiatan 

analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan 

koreksi. 

b. Analisis penyebab tidak tercapainya standar dosen dan tenaga kependidikan adalah 

c. menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 

d. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan dosen dan tenaga kependidikan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen 

dan tenaga kependidikan, atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan 

gagal dicapai. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar dosen dan tenaga kependidikan. 

c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan dosen dan tenaga kependidikan kembali berjalan sesuai dengan isi 

standar dosen dan tenaga kependidikan. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 



 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a. Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

c. Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

dosen dan tenaga kependidikan. 
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1. Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  dosen  dan  

tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam 

meningkatkan menjadi standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi 

daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar dosen dan tenaga 

kependidikan secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil 

pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 

Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar dosen dan tenaga kependidikan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c. Evaluasi isi standar dosen dan tenaga kependidikan. 

d. Lakukan revisi isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi standar 

SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar dosen dan tenaga kependidikan 

sebelumnya. 

e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar dosen dan 

tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c. Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 

melakukan evaluasi isi standar dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 
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1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana 

dan prasarana pembelajaran. 
 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Mencakup  proses  penelaahan  peraturan,  penyusunan  draf,  dan  penetapan  standar 

sarana dan prasarana pembelajaran. 
 

 

3.  Definisi Istilah 

b.  Merumuskan  standar  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  adalah  menuliskan 

standar sarana dan prasarana pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap 

dan utuh. 

c.   Menetapkan   standar   sarana   dan   prasarana   pembelajaran   adalah   tindakan 

persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana pembelajaran oleh 

Rektor sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku. 
 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan  studi  pelacakan  atau  survey  tentang  aspek  standar  sarana  dan 

prasarana   pembelajaran   terhadap   pemangku   kepentingan   internal   dan/atau 

eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal standar sarana dan prasarana pembelajaran terkait dengan isi 

tahapan kegiatan sarana dan prasarana pembelajaran meliputi persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pembelajaran 

dengan  mengundang  pemangku  kepentingan  internal  (Rektor,  Warek,  Dekan, 

Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan 

memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  melalui 

penetapan dalam bentuk keputusan. 

 

 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar sarana 

dan prasarana pembelajaran. 

a.  Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah olah pikir untuk 

menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

rangka mengembangkan mutu Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo. 
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1. Tujuan 
 
 

Memberikan  panduan  dalam  melaksanakan  standar  sarana  dan  prasarana 

pembelajaran yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas 

Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

 

3.  Definisi Istilah 

Proses  pembelajaran  adalah  kriteria  mengenai  kualifikasi  sarana  dan  prasarana 

pembelajaran yang mencakup fasilitas. 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana 

dan prasarana pembelajaran. 

b.  Sosialisasikan  isi  standar  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  kepada  seluruh 

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

d.  Laksanakan kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan standar sarana 

dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a. Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar sarana dan prasarana 

pembelajaran dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana pembelajaran. 

b.  Kepala  LPM  yang  melakukan  pemantauan  pelaksanaan  standar  sarana  dan 

prasarana pembelajaran. 

. 
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1.  Tujuan 

 

 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  sarana  dan 

prasarana pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana pembelajaran yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 

periode tertetu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana pembelajaran. 

b.  Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kegiatan 

membandingkan antara pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran 

dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah formulir yang 

digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 

kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pembelajaran. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 

kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 

berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 

peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan,  bulanan,  atau 

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 

sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 

formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 

atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 

kerja dan pimpinan Universitas Perjuangan, disertai saran atau rekomendasi 

pengendalian. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana 



 

pembelajaran. 

b. Kepala LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi   kegiatan   evaluasi   pelaksanaan   standar   sarana   dan   prasarana 

pembelajaran. 

c. Kepala LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 

Kode/No.   : STD.1.6/SPMI/UNSIQ 



 

1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana 

pembelajaran  dan  pengambilan  tindakan  korektif  terhadap  penyimpangan  dari  isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah 

kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan 

tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana pembelajaran 

adalah  menemukan faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  temuan  dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan  dan  atau  melengkapi  ketidaklengkapan  dokumen  untuk  kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pembelajaran. 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana 

dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar sarana dan prasarana 

pembelajaran gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan sarana dan prasarana pembelajaran kembali berjalan sesuai 

dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

e.  Buat   laporan   tertulis   secara   periodik   tentang   semua   hal   yang   menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f.   Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Kepala LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana pembelajaran. 

c.   Kepala SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan   dari   pelaksanaan   isi   standar   sarana   

dan   prasarana pembelajaran. 
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PENINGKATAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 

Kode/No.   : STD.1.6/SPMI/UNSIQ 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan dalam  melakukan peningkatan  standar sarana dan prasarana 

pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo. 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar sarana dan prasarana 

pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil 

pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

d.  Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran  sehingga menjadi 

standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana 

pembelajaran sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan 

prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a.  Rektor  yang  menerima  laporan  hasil  pengendalian  pelaksanaan  standar   dan 

melakukan evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

b.  Kepala LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
pengelolaan pembelajaran. 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Mencakup  proses  penelaahan  peraturan,  penyusunan  draf,  dan  penetapan  standar 
pengelolaan pembelajaran. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

b. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran adalah menuliskan standar 
pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan 
pengesahan standar pengelolaan pembelajaran oleh Rektor sehingga standar 
pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pengelolaan 
pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

a. Rumuskan draf awal standar pengelolaan pembelajaran terkait dengan isi tahapan 
kegiatan pengelolaan pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 
serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

b. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pembelajaran dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi 
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

c. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan 
memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

d. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran 
untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

e. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam 
bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a. Rektor yang menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. 

b. LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar 
pengelolaan pembelajaran. 

a. Merancang standar pengelolaan pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan 
standar pengelolaan pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan 
mutu Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran yang 
telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an 
Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan pelaksanaan 
standar pengelolaan pembelajaran mahasiswa. 

 

3. Definisi Istilah  

 Pengelolaan    pembelajaran 
pembelajaran  yang  mencaku 
pembelajaran. 

adalah 
p  kegia 

kriteria 
tan  pema 

mengenai 
nfaatan  da 

kualifikasi 
n  pengenda 

pengelolaan 
laian  dalam 

 

4. 
 

Hal-hal yang Harus Dilakukan 
     

a.  Lakukan   persiapan   teknis   dan/atau   administratif   sesuai   dengan   isi   standar 
pengelolaan pembelajaran. 

b.  Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar pengelolaan pembelajaran. 

d.  Laksanakan  kegiatan  pengelolaan  pembelajaran  dengan  menggunakan  standar 
pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 

b.  Ketua  LPM  yang  melakukan  pemantauan  pelaksanaan  standar  pengelolaan 

pembelajaran. 

. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 
 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  pengelolaan 
pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 
pembelajaran yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertetu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 
pembelajaran. 

b. Evaluasi  pelaksanaan  standar  pengelolaan  pembelajaran  adalah  kegiatan 
membandingkan antara pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dengan isi 
standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah formulir 
yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen 
dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran. 

d. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan pembelajaran. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan,  bulanan,  atau 
semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran. 

b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a. Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 
pembelajaran. 

b. Ketua   LPM   yang   merencanakan,   mengorganisasikan,   melaksanakan,   dan 
mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 

c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 

f.   Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja 
dan  pimpinan  Universitas  Sains  Al-Qur'an  (UNSIQ)  Jawa  Tengah  di  Wonosobo, 
disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  pengelolaan 

pembelajaran  dan  pengambilan  tindakan  korektif  terhadap  penyimpangan  dari  isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian  pelaksanaan  standar  pengelolaan  pembelajaran  adalah  kegiatan 

analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan 

koreksi. 

b.  Analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  pengelolaan  pembelajaran  adalah 

menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan pembelajaran. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 
dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 
pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal 
dicapai. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 
standar pengelolaan pembelajaran. 

c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 
penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi 
standar pengelolaan pembelajaran. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 
pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 
perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a. Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 
laporan hasil evaluasi. 

b. Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 
pengelolaan pembelajaran. 

c. Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 
atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran. 
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PENINGKATAN 

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran 

di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan   standar   adalah   upaya   memperbaiki   isi   standar    pengelolaan 
pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil 
pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo, dan 
kebutuhan pemangku kepentingan. 

c. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan pembelajaran sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran. 

b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 
dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran. 

d. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar SPMI 
yang baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.  

e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan 
pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 
melakukan evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran. 

b. Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 
pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c. Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  
standar pembiayaan pembelajaran. 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Mencakup  proses  penelaahan  peraturan,  penyusunan  draf,  dan  penetapan  
standar pembiayaan pembelajaran. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

b. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran adalah menuliskan standar 
pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan 
pengesahan standar pembiayaan pembelajaran oleh Rektor sehingga standar 
pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pembiayaan 
pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b. Rumuskan draf awal standar pembiayaan pembelajaran terkait dengan isi tahapan 
kegiatan pembiayaan pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta 
tindak lanjut hasil evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pembiayaan pembelajaran dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau 
eksternal untuk mendapatkan saran. 

d. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan 
memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk 
memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam 
bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar pembiayaan pembelajaran. 
b. LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar 

pembiayaan pembelajaran. 

a. Merancang standar pembiayaan pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan 
standar pembiayaan pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan 
mutu Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran 
yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an 
Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa kompetensi lulusan dan pelaksanaan 
standar pembiayaan pembelajaran mahasiswa. 
 

 
3.  Definisi Istilah  

Pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai kualifikasi pembiayaan  
pembelajaran yang mencakup komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 
operasion. 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan  
a.  Lakukan   persiapan   teknis   dan/atau   administratif   sesuai   dengan   isi   standar 

pembiayaan pembelajaran. 
b.  Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 
c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar pengelolaan pembelajaran. 
d.  Laksanakan  kegiatan  pengelolaan  pembelajaran  dengan  menggunakan  

standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar pembiayaan pembelajaran 
dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. 

b.  Ketua  LPM  yang  melakukan  pemantauan  pelaksanaan  standar  pembiayaan 

pembelajaran. 

. 
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EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  
pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar 
pembiayaan pembelajaran yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertetu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan 
pembelajaran. 

b. Evaluasi  pelaksanaan  standar  pembiayaan  pembelajaran  adalah  kegiatan 
membandingkan antara pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dengan 
isi standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah 
formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan 
dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran. 

d. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau 
suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan 
tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pembiayaan 
pembelajaran. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk  
peningkatan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran  secara  periodik,  misalnya  harian,  mingguan,  bulanan,  atau 
semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran. 

b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c. Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan Universitas Perjuangan, disertai saran atau rekomendasi 
pengendalian. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a. Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan 

pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar 

pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  pembiayaan 

pembelajaran  dan  pengambilan  tindakan  korektif  terhadap  penyimpangan  dari  isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian  pelaksanaan  standar  pembiayaan  pembelajaran  adalah  kegiatan 

analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan 

koreksi. 

b. Analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  pembiayaan  pembelajaran  

adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pembiayaan pembelajaran. 

c. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 

pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal 

dicapai. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar pembiayaan pembelajaran. 

c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi 

standar pembiayaan pembelajaran. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a. Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b. Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

pembiayaan pembelajaran. 

c. Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran. 
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PENINGKATAN 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pembiayaan 

pembelajaran di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam 

meningkatkan menjadi standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan   standar   adalah   upaya   memperbaiki   isi   standar    pembiayaan 

pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil 

pelaksanaan, perkembangan situasi Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo, dan 

kebutuhan pemangku kepentingan. 

c. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran. 

b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran. 

d. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar 

SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran 

sebelumnya.  

e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar 

pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang 

baru. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran. 

b. Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c. Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN STANDAR HASIL

PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil 
penelitian 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar hasil penelitian. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar hasil penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar 
hasil penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 
Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

b.  Merumuskan standar hasil penelitian adalah menuliskan standar hasil penelitian ke 
dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan standar hasil penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan 
standar hasil penelitian oleh Rektor sehingga standar hasil penelitian dinyatakan 
berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan  studi  pelacakan  atau  survey  tentang  aspek  standar  hasil penelitian 
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan  draf  awal  hasil  penelitian  terkait  dengan  isi  tahapan  kegiatan  hasil 
penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil 
evaluasi. 

c.   Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil penelitian dengan mengundang 
pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal 
untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil 
dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk 
memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk 
keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar hasil penelitian. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar hasil 

penelitian. 
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PELAKSANAAN STANDAR 

HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan   panduan   dalam   melaksanakan   standar   hasil   penelitian   yang   telah 
direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) 
jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan  persiapan  teknis  dan/atau  administratif  sesuai  dengan  isi  standar  hasil 
penelitian. 

b.  Sosialisasikan   isi   standar   hasil   penelitian   kepada   seluruh   dosen,   tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar hasil penelitian. 

d.  Laksanakan kegiatan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian 
sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar hasil penelitian dan melakukan 
pemantauan pelaksanaan standar hasil penelitian. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Hasil penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh 
dosen  dan  mahasiswa  yang  sesuai  dengan  kode  etik  penelitian  Universitas  Sains 
Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian di 
lingkungan Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  perencanaan  dan  tindakan  evaluasi  pelaksanaan  standar  hasil 
penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian. 

b.  Evaluasi  pelaksanaan  standar  hasil  penelitian  adalah  kegiatan  membandingkan 
antara pelaksanaan standar hasil penelitian dengan isi standar isi penelitian yang 
telah ditetapkan. 

c.   Formulir  evaluasi  pelaksanaan  standar   hasil  penelitian  adalah  formulir  yang 
digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 
kegiatan penyelenggaraan hasil penelitian. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar hasil penelitian. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar hasil penelitian. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar hasil penelitian. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN STANDAR

HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  pengendalian  pelaksanaan  standar  hasil 

penelitian di lingkungan Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  hasil  penelitian  dan 

pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian   pelaksanaan   standar   hasil   penelitian   adalah   kegiatan   analisis 

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  hasil  penelitian  adalah  menemukan 

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan 

dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari 

sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang- 

peluang untuk peningkatan standar hasil penelitian. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan hasil penelitian. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil 

penelitian, atau apabila isi standar hasil penelitian gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar hasil penelitian. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan hasil penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil 

penelitian. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

hasil penelitian. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar hasil penelitian. 
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PENINGKATAN STANDAR 

HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab    Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  hasil  penelitian  di 

lingkungan Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar hasil penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar hasil penelitian secara 

periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan hasil penelitian, 

perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di 

wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c. Siklus standar adalah masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar hasil penelitian. 

d.  Lakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru 

yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya. 

e.  Tempuh  langkah  atau  prosedur  yang  berlaku  dalam  penetapan  standar  hasil 

penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN STANDAR ISI

PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar  isi 
penelitian 

 

 

2.  Lingkup Penetapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar isi penelitian. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar isi penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi 
penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Sains 
Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

b.  Merumuskan standar isi penelitian adalah menuliskan standar isi penelitian ke dalam 
bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan  standar  isi penelitian  adalah  tindakan  persetujuan  dan  pengesahan 
standar isi penelitian oleh Rektor sehingga standar isi penelitian dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan  studi  pelacakan  atau  survey  tentang  aspek  standar  isi  penelitian 

terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal isi penelitian terkait dengan isi tahapan kegiatan isi penelitian 
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi penelitian dengan mengundang 
pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal 
untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan hasil 
dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan   pengeditan   dan   verifikasi   pernyataan   standar   isi   penelitian   untuk 
memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  isi  penelitian  melalui  penetapan  dalam  bentuk 
keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar isi penelitian. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar isi 

penelitian. 
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PELAKSANAAN STANDAR 

ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan   panduan   dalam   melaksanakan   standar   isi   penelitian   yang   telah 
direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar isi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan  persiapan  teknis  dan/atau  administratif  sesuai  dengan  isi  standar  isi 
penelitian. 

b.  Sosialisasikan isi standar isi penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, 
dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar isi penelitian. 

d.  Laksanakan  kegiatan  isi  penelitian  dengan  menggunakan  standar  isi  penelitian 
sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar isi penelitian dan melakukan 
pemantauan pelaksanaan standar isi penelitian. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Isi penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi  isi penelitian  yang  dilakukan  oleh 
dosen  dan  mahasiswa  yang  sesuai  dengan  kode  etik  penelitian  Universitas  Sains 
Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian di 
lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian 
yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian. 

b.  Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian adalah kegiatan membandingkan antara 
pelaksanaan  standar  isi  penelitian  dengan  isi  standar  isi  penelitian  yang  telah 
ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian adalah formulir yang digunakan 
untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan 
penyelenggaraan isi penelitian. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi penelitian. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar isi penelitian. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar isi penelitian. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR ISI PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan   panduan   dalam   melakukan   pengendalian   pelaksanaan   standar   isi 

penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  isi  penelitian  dan 

pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian adalah kegiatan analisis penyebab 

tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi penelitian adalah menemukan faktor- 

faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen 

dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana 

prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang 

untuk peningkatan standar isi penelitian. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan isi penelitian. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi 

penelitian, atau apabila isi standar isi penelitian gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar isi penelitian. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan isi penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar isi 

penelitian. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar isi 

penelitian. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar isi penelitian. 
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PENINGKATAN STANDAR 

ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar isi penelitian di lingkungan 

Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar isi penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi  standar isi penelitian secara 

periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan isi penelitian, 

perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus  standar  adalah  masa  berlakunya  standar  isi  penelitian  sesuai  dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi penelitian. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar isi penelitian. 

d.  Lakukan revisi isi standar isi penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru 

yang lebih tinggi daripada standar isi penelitian sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi penelitian 

yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PROSES PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

          Proses 

Penanggungjawab    Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses 
penelitian 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar proses penelitian. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar proses penelitian adalah olah pikir untuk mengproseskan standar 
proses penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 
Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

b.  Merumuskan standar proses penelitian adalah menuliskan standar proses penelitian 
ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan standar proses penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan 
standar proses penelitian oleh Rektor sehingga standar proses penelitian dinyatakan 
berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar proses penelitian 
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal proses penelitian terkait dengan isi tahapan kegiatan proses 
penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut proses 
evaluasi. 

c.   Lakukan   uji   publik   atau   sosialisasi   draf   standar   proses   penelitian   dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi 
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan 
proses dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk 
memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk 
keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar proses penelitian. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar proses 

penelitian. 
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PELAKSANAAN STANDAR PROSES

PENELITIAN UNIVERSITAS SAINS AL-

QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI 

WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab    Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar proses penelitian yang telah 
direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses 
penelitian. 

b.  Sosialisasikan   isi   standar   proses   penelitian   kepada   seluruh   dosen,   tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar proses penelitian. 

d.  Laksanakan  kegiatan  proses  penelitian  dengan  menggunakan  standar  proses 
penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  proses  penelitian  dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan standar proses penelitian. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Proses penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi proses penelitian yang dilakukan 
oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian Universitas 
Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab    Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian 
di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  perencanaan  dan  tindakan  evaluasi  pelaksanaan  standar  proses 
penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian. 

b.  Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah kegiatan membandingkan 
antara pelaksanaan standar proses penelitian dengan isi standar isi penelitian yang 
telah ditetapkan. 

c. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah formulir yang 
digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 
kegiatan penyelenggaraan proses penelitian. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses penelitian. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar proses penelitian. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar proses penelitian. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua proses pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan proses pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.2.3/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Agustus 2017 

PENGENDALIAN 

STANDAR PROSES 

PENELITIAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENGENDALIAN STANDAR PROSES

PENELITIAN UNIVERSITAS SAINS AL-

QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI 

WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  pengendalian  pelaksanaan  standar  proses 

penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar proses penelitian dan 

pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian adalah kegiatan analisis 

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses penelitian adalah menemukan 

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan 

dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari 

sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang- 

peluang untuk peningkatan standar proses penelitian. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan proses penelitian. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan proses evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses 

penelitian, atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar proses penelitian. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan  proses  penelitian  kembali  berjalan  sesuai  dengan  isi  standar 

proses penelitian. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan  proses  dari  pengendalian  standar  itu  kepada  pimpinan  unit  kerja  dan 

pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan proses evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

proses penelitian. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar proses penelitian. 
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PENINGKATAN STANDAR PROSES

PENELITIAN UNIVERSITAS SAINS AL-

QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI 

WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab    Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  proses  penelitian  di 

lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar proses penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar proses penelitian secara 

periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi  isi  standar  adalah  proses  menilai  isi  standar  berdasakarkan  proses 

penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan proses pengendalian standar proses penelitian. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan proses laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar proses penelitian. 

d.  Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang 

baru yang lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya. 

e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses 

penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan proses pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

              Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
penilaian penelitian 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar penilaian penelitian. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang  standar  penilaian  penelitian  adalah  olah  pikir  untuk  menghasilkan 
standar penilaian penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu 
penelitian Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

b. Merumuskan standar penilaian penelitian adalah menuliskan standar penilaian 
penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan   standar   penilaian   penelitian   adalah   tindakan   persetujuan   dan 
pengesahan standar penilaian penelitian oleh Rektor sehingga standar  penilaian 
penelitian dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar penilaian penelitian 
terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan  draf  awal  penilaian  penelitian  terkait  dengan  isi  tahapan  kegiatan 
penilaian penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut 
penilaian evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian penelitian dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi 
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran). 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan 
penilaian dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar  penilaian penelitian untuk 
memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk 
keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar penilaian penelitian. 
b.  LPM  yang  melakukan  pendampingan  dalam  penyusunan  penetapan  standar 

penilaian penelitian. 
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PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN

PENELITIAN UNIVERSITAS SAINS AL-

QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI 

WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar penilaian penelitian yang telah 
direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian 
penelitian. 

b.  Sosialisasikan  isi  standar  penilaian  penelitian  kepada  seluruh  dosen,  tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar penilaian penelitian. 

d.  Laksanakan kegiatan penilaian penelitian dengan menggunakan standar penilaian 
penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  penilaian  penelitian  dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan standar penilaian penelitian. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Penilaian penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi penilaian penelitian yang 
dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian 
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan   panduan   untuk   melakukan   evaluasi   pelaksanaan   standar   penilaian 
penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian 
penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian 
penelitian. 

b.  Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah kegiatan membandingkan 
antara pelaksanaan standar penilaian penelitian dengan isi standar isi penelitian 
yang telah ditetapkan. 

c.  Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah formulir yang 
digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 
kegiatan penyelenggaraan penilaian penelitian. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar penilaian penelitian. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar penilaian penelitian. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar penilaian penelitian. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua penilaian pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan penilaian pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 
unit kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN

PENELITIAN UNIVERSITAS SAINS AL-

QUR’AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI 

WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar penilaian 

penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian penelitian dan 

pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah kegiatan analisis 

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian penelitian adalah menemukan 

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan 

dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari 

sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang- 

peluang untuk peningkatan standar penilaian penelitian. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan penilaian penelitian. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa  dan  pelajari  catatan   penilaian  evaluasi  yang   dilakukan  pada  tahap 

sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi 

standar  penilaian  penelitian,  atau  apabila  isi  standar  penilaian  penelitian  gagal 

dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar penilaian penelitian. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan penilaian penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar 

penilaian penelitian. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan penilaian dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan 

pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan penilaian evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

penilaian penelitian. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar penilaian penelitian. 
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PENINGKATAN 

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  penilaian  penelitian  di 

lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar penilaian penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan  standar  adalah  upaya  memperbaiki  isi  standar  penilaian  penelitian 

secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan penilaian 

penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan penilaian pengendalian standar penilaian penelitian. 

b.  Selenggarakan  rapat  atau  forum  diskusi  untuk  mendikusikan  penilaian  laporan 

tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar penilaian penelitian. 

d.  Lakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang 

baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian penelitian sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian 

penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a.  Rektor yang menerima laporan penilaian pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.2.5/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Agustus 2017 

PENETAPAN STANDAR 

PENELITI 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENETAPAN 

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar peneliti 
 
 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar peneliti. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan standar peneliti 
yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Sains Al-Qur’an 
(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

b.  Merumuskan standar peneliti adalah menuliskan standar peneliti ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan standar peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar 
peneliti oleh Rektor sehingga standar peneliti dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar peneliti terhadap 
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal peneliti terkait dengan isi tahapan kegiatan peneliti meliputi 
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan  uji  publik  atau  sosialisasi  draf  standar  peneliti  dengan  mengundang 
pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal 
untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti dengan memperhatikan hasil dari uji 
publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar peneliti untuk memastikan 
tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f.   Sahkan dan berlakukan standar peneliti melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 
 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar peneliti. 
b.  LPM  yang  melakukan  pendampingan  dalam  penyusunan  penetapan  standar 

peneliti. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar peneliti yang telah direncanakan, 
dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 
Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar peneliti yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar peneliti. 
b.  Sosialisasikan isi standar peneliti kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa secara periodik dan konsisten. 
c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar peneliti. 
d.  Laksanakan kegiatan peneliti dengan menggunakan standar peneliti sebagai tolok 

ukur pencapaiannya. 
 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  peneliti  dan  melakukan 
pemantauan pelaksanaan standar peneliti. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Peneliti adalah kriteria mengenai kualifikasi peneliti yang dilakukan oleh dosen dan 
mahasiswa  yang  sesuai  dengan  kode  etik  penelitian  Universitas  Sains  Al-Qur'an 
(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  peneliti  di 
lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  perencanaan  dan  tindakan  evaluasi  pelaksanaan  standar  peneliti 
yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti. 

b. Evaluasi pelaksanaan standar peneliti adalah kegiatan membandingkan antara 
pelaksanaan standar peneliti dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar peneliti adalah formulir yang digunakan untuk 
menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan 
penyelenggaraan peneliti. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar peneliti. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar peneliti. 

 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 

penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar peneliti. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 
Penanggungjawab    Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar peneliti di 

lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar peneliti dan pengambilan 

tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar peneliti adalah kegiatan analisis penyebab tidak 

tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar peneliti adalah menemukan faktor-faktor 

yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam 

penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, 

manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk 

peningkatan standar peneliti. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan peneliti. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar peneliti, 

atau apabila isi standar peneliti gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar peneliti. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan peneliti kembali berjalan sesuai dengan isi standar peneliti. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f.   Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

peneliti. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar peneliti. 
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PENINGKATAN 

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  peneliti  di  lingkungan 

Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
 

 

2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar peneliti yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar peneliti secara periodik 

dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan peneliti, 

perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar peneliti. 

d.  Lakukan revisi isi standar peneliti sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang 

lebih tinggi daripada standar peneliti sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar peneliti yang 

lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 
Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana 
dan prasarana penelitian 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar sarana dan prasarana penelitian. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Merancang standar sarana dan prasarana penelitian adalah olah pikir untuk 
menghasilkan standar sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dalam 
rangka mengembangkan mutu Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 
Wonosobo. 

b.  Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian adalah menuliskan standar 
sarana dan prasarana penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan persetujuan 
dan pengesahan standar sarana dan prasarana penelitian oleh Rektor sehingga 
standar sarana dan prasarana penelitian dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan  studi  pelacakan  atau  survey  tentang  aspek  standar  sarana  dan 
prasarana penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal sarana dan prasarana penelitian terkait dengan isi tahapan 
kegiatan sarana dan prasarana penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 
evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana penelitian 
dengan  mengundang  pemangku  kepentingan  internal  (Rektor,  Warek,  Dekan, 
Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian  dengan 
memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan  pengeditan  dan  verifikasi  pernyataan  standar  sarana  dan  prasarana 
penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana penelitian melalui penetapan 
dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar sarana 

dan prasarana penelitian. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

              Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian 
yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an 
(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana 

dan prasarana penelitian. 
b.  Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 
c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian. 
d.  Laksanakan  kegiatan  sarana  dan  prasarana  penelitian  dengan  menggunakan 

standar sarana dan prasarana penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  sarana  dan  prasarana 
penelitian dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar sarana dan prasarana 
penelitian. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi sarana dan 
prasarana penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan 
kode etik penelitian Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  sarana  dan 
prasarana penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 
Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan 
prasarana penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan 
prasarana penelitian. 

b. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah kegiatan 
membandingkan  antara  pelaksanaan  standar  sarana  dan  prasarana  penelitian 
dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir  evaluasi  pelaksanaan  standar  sarana  dan  prasarana  penelitian  adalah 
formulir  yang  digunakan  untuk  menuliskan  daftar  temuan  dan  ketidaklengkapan 
dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana penelitian. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar sarana dan prasarana 
penelitian. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar sarana dan prasarana penelitian. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 
pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di 

Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana 

penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah kegiatan 

analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan 

koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian adalah 

menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar sarana dan prasarana 

penelitian. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana penelitian. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana 

dan prasarana penelitian, atau apabila isi standar sarana dan prasarana penelitian 

gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar sarana dan prasarana penelitian. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan sarana dan prasarana penelitian kembali berjalan sesuai dengan 

isi standar sarana dan prasarana penelitian. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana penelitian. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.2.6/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Agustus 2017 

PENINGKATAN STANDAR 

SARANA DAN 

PRASARANA PENELITIAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENINGKATAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan dalam  melakukan peningkatan  standar sarana dan  prasarana 

penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar sarana dan prasarana penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar sarana dan prasarana 

penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan sarana dan 

prasarana penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an 

(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar sarana dan prasarana penelitian 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar sarana dan prasarana penelitian. 

d.  Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi standar 

SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana penelitian 

sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan 

prasarana penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
pengelolaan penelitian 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar pengelolaan penelitian. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar pengelolaan penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan 
standar  pengelolaan  penelitian  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mengembangkan 
mutu Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

b.  Merumuskan standar pengelolaan penelitian adalah menuliskan standar pengelolaan 
penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar pengelolaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan 
pengesahan standar pengelolaan penelitian oleh Rektor sehingga standar 
pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan  studi  pelacakan  atau  survey  tentang  aspek  standar  pengelolaan 
penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b. Rumuskan draf awal pengelolaan penelitian terkait dengan isi tahapan kegiatan 
pengelolaan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak 
lanjut hasil evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan penelitian dengan 
mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi 
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d. Rumuskan  kembali  pernyataan  standar   pengelolaan  penelitian   dengan 
memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk 
memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam 
bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar pengelolaan penelitian. 
b. LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar 

pengelolaan penelitian. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang telah 
direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   persiapan   teknis   dan/atau   administratif   sesuai   dengan   isi   standar 
pengelolaan penelitian. 

b.  Sosialisasikan  isi  standar  pengelolaan  penelitian  kepada  seluruh  dosen,  tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar pengelolaan penelitian. 

d.  Laksanakan   kegiatan   pengelolaan   penelitian   dengan   menggunakan   standar 
pengelolaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar pengelolaan penelitian dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Pengelolaan penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi pengelolaan penelitian yang 
dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian 
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
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tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  pengelolaan 
penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 
penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 

periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 
penelitian. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah formulir yang 
digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam 
kegiatan penyelenggaraan pengelolaan penelitian. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan penelitian. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar pengelolaan penelitian. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 

b.  Evaluasi   pelaksanaan   standar   pengelolaan   penelitian   adalah   kegiatan
membandingkan  antara  pelaksanaan  standar  pengelolaan  penelitian  dengan  isi 
standar isi penelitian yang telah ditetapkan. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian 

dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan analisis 

penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis   penyebab   tidak   tercapainya   standar   pengelolaan   penelitian   adalah 

menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan penelitian. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan pengelolaan penelitian. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 

pengelolaan penelitian, atau apabila isi standar pengelolaan penelitian gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar pengelolaan penelitian. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan pengelolaan penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar 

pengelolaan penelitian. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

pengelolaan penelitian. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.2.7/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Agustus 2017 

PENINGKATAN STANDAR 

PENGELOLAAN 

PENELITIAN 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENINGKATAN 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pengelolaan penelitian di 

lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian 

secara periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pengelolaan 

penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus  standar  adalah  masa  berlakunya  standar  pengelolaan  penelitian  sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar pengelolaan penelitian. 

d.  Lakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar SPMI 

yang baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan penelitian sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan 

penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

              Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
pendanaan dan pembiayaan penelitian 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah olah pikir untuk 
menghasilkan  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  penelitian  yang  dibutuhkan 
dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 
Tengah di Wonosobo. 

b. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan 
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap 
dan utuh. 

c. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan 
persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh 
Rektor sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku. 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan  draf  awal  pendanaan  dan  pembiayaan  penelitian  terkait  dengan  isi 
tahapan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan  uji  publik  atau  sosialisasi  draf  standar  pendanaan  dan  pembiayaan 
penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, 
Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan  kembali  pernyataan  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  penelitian 
dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan 
penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  penelitian  melalui 
penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
b. LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan 
penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains 
Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan 
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh 
mahasiswa dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a.  Lakukan   persiapan   teknis   dan/atau   administratif   sesuai   dengan   isi   standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
b.  Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh 

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 
c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
d.  Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menggunakan 

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan 
penelitian dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pendanaan dan 
pembiayaan penelitian. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar penelitian. 

. 

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi pendanaan 
dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai 
dengan  kode  etik  penelitian  Universitas  Sains  Al-Qur'an  (UNSIQ)  Jawa  Tengah  di 
Wonosobo 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan 
pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah 
di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan 
dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan 
pembiayaan penelitian. 

b.  Evaluasi  pelaksanaan  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  penelitian  adalah 
kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan 
penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir  evaluasi  pelaksanaan  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  penelitian 
adalah    formulir    yang    digunakan    untuk    menuliskan    daftar    temuan    dan 
ketidaklengkapan  dokumen  dalam  kegiatan  penyelenggaraan   pendanaan  dan 
pembiayaan penelitian. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pendanaan dan pembiayaan 
penelitian. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan   pengukuran   secara   periodik,   setiap   telah   berlangsungnya   kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi 
semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan 

dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa 

Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari 

isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah 

kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan 

tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

adalah  menemukan faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  temuan  dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan  peluang-peluang  untuk  peningkatan  standar  pendanaan  dan 

pembiayaan penelitian. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian,  atau apabila  isi standar  pendanaan  dan 

pembiayaan penelitian gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian kembali berjalan sesuai 

dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f.   Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan 

penelitian. 
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PENINGKATAN 

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

             Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah 

di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pendanaan dan 

pembiayaan penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an 

(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus  standar  adalah  masa  berlakunya  standar  pendanaan  dan  pembiayaan 

penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

d.  Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga menjadi 

standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan 

dan pembiayaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang 

baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN 

(UNSIQ) WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 
hasil pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan 
penetapan standar hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Merancang standar hasil   pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk 
menghasilkan standar hasil  pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam 
rangka mengembangkan mutu Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

b. Merumuskan  standar  hasil    pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  menuliskan 
standar hasil  pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap 
dan utuh. 

c. Menetapkan standar hasil   pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan 
persetujuan dan pengesahan standar hasil   pengabdian kepada masyarakat oleh 
Rektor sehingga standar hasil  pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar hasil  pengabdian 
kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b. Rumuskan  draf  awal  hasil    pengabdian  kepada  masyarakat  terkait  dengan  isi 
tahapan kegiatan hasil   pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil  pengabdian kepada masyarakat 
dengan  mengundang  pemangku  kepentingan  internal  (Rektor,  Warek,  Dekan, 
Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d. Rumuskan  kembali  pernyataan  standar  hasil    pengabdian  kepada  masyarakat 
dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil   pengabdian kepada 
masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  hasil    pengabdian  kepada  masyarakat  melalui 
penetapan dalam bentuk keputusan. 

 

 

5.  Pihak yang Terlibat 

a. Rektor yang menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

b. LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar hasil    pengabdian kepada 
masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas 
Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek   pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar hasil   pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 
b. Sosialisasikan isi standar hasil   pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh 

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 
c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

d. Laksanakan kegiatan hasil  pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan 
standar hasil  pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a. Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar  hasil   pengabdian kepada 
masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar hasil   pengabdian 
kepada masyarakat. 

b. Ketua  LPM  yang  melakukan  pemantauan  pelaksanaan  standar     pengabdian 
kepada masyarakat. 

. 

Hasil   pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi hasil 
pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswa  yang 
sesuai dengan kode etik  pengabdian kepada masyarakat Universitas Sains  Al-Qur'an  
(UNSIQ)  Jawa  Tengah  di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN  

STANDAR HASIL  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil  
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 
Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  perencanaan  dan  tindakan  evaluasi  pelaksanaan  standar  
hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar hasil  pengabdian 
kepada masyarakat. 

b. Evaluasi  pelaksanaan  standar  hasil     pengabdian  kepada  masyarakat  adalah 
kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar hasil   pengabdian kepada 

c. masyarakat  dengan  isi  standar  isi    pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah 
d. ditetapkan. 
e. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil  pengabdian kepada masyarakat adalah 

formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan 
dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

f. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 

g. berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar hasil  pengabdian kepada 
masyarakat. 

h. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  
mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan  pengabdian kepada masyarakat yang tidak 
sesuai dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 
unit kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  pengendalian  pelaksanaan  standar  

hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an 

(UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil  pengabdian 

kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar hasil   pengabdian kepada masyarakat adalah 

kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan 

tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil  pengabdian kepada masyarakat 

adalah  menemukan faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  temuan  

dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari 

sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau 

juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar hasil  pengabdian 

kepada masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar hasil  pengabdian kepada 

masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan hasil   pengabdian kepada masyarakat  kembali berjalan  

sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan 

pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar hasil   pengabdian 

kepada masyarakat. 
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PENINGKATAN 

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar hasil  pengabdian kepada 

masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar hasil   pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan  standar  adalah  upaya  memperbaiki  isi  standar  hasil    pengabdian 

kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi   isi   standar   adalah   proses   menilai  isi   standar   berdasakarkan   

hasil pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas 

Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c. Siklus   standar  adalah   masa  berlakunya   standar   hasil      pengabdian   

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

d. Lakukan revisi isi standar hasil  pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi 

standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar hasil  pengabdian kepada 

masyarakat sebelumnya. 

e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI 

yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b. Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar  isi 
pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penetapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar isi  pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang  standar  isi    pengabdian kepada masyarakat  adalah  olah  pikir  untuk 
menghasilkan standar isi   pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam 
rangka mengembangkan mutu Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

b.  Merumuskan standar isi  pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar 
isi  pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan   standar   isi      pengabdian   kepada   masyarakat   adalah   tindakan 
persetujuan  dan  pengesahan  standar  isi    pengabdian  kepada  masyarakat  oleh 
Rektor sehingga standar isi  pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar isi   pengabdian 
kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal isi  pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi tahapan 
kegiatan isi  pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 
evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi  pengabdian kepada masyarakat 
dengan  mengundang  pemangku  kepentingan  internal  (Rektor,  Warek,  Dekan, 
Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar isi  pengabdian kepada masyarakat dengan 
memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi   pengabdian kepada 
masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  isi     pengabdian  kepada  masyarakat  melalui 
penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar  isi 

pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar isi  pengabdian kepada masyarakat 
yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur’an 
(UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek   pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar isi  pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi 

pengabdian kepada masyarakat. 
b.  Sosialisasikan isi standar isi  pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 
c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 
d.  Laksanakan kegiatan isi   pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan 

standar isi  pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya. 
 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a. Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar isi   pengabdian kepada 
masyarakat  dan  melakukan  pemantauan  pelaksanaan  standar  isi    pengabdian 
kepada masyarakat. 

b.  Ketua  LPM  yang  melakukan  pemantauan  pelaksanaan  standar     pengabdian 
kepada masyarakat. 

. 

Isi  pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi isi  pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan 
kode etik  pengabdian kepada masyarakat Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa 
Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi   pengabdian 
kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup   proses   perencanaan   dan   tindakan   evaluasi   pelaksanaan   standar   isi 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi   pengabdian 
kepada masyarakat. 

b.  Evaluasi pelaksanaan standar isi  pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan 
membandingkan antara pelaksanaan standar isi   pengabdian kepada masyarakat 
dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi   pengabdian kepada masyarakat adalah 
formulir  yang  digunakan  untuk  menuliskan  daftar  temuan  dan  ketidaklengkapan 
dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan isi  pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi   pengabdian kepada 
masyarakat. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  mahasiswa 
terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan  pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai 
dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan   panduan   dalam   melakukan   pengendalian   pelaksanaan   standar   isi 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) 

Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar isi  pengabdian kepada 

masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar isi   pengabdian kepada masyarakat adalah 

kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan 

tindakan koreksi. 

b. Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi   pengabdian kepada masyarakat 

adalah  menemukan faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  temuan  dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar isi   pengabdian kepada 

masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan isi  pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi 

pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar isi   pengabdian kepada 

masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar isi  pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan  isi    pengabdian  kepada  masyarakat  kembali  berjalan  sesuai 

dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar isi  

pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau   penyimpangan   dari   pelaksanaan   isi   standar   isi      pengabdian   kepada 

masyarakat. 
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PENINGKATAN 

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar isi   pengabdian kepada 

masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar isi   pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar isi  pengabdian kepada 

masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan isi  pengabdian 

kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains Al-Qur’an 

(UNSIQ) Wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar isi  pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi  pengabdian kepada masyarakat. 

b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c. Evaluasi isi standar isi  pengabdian kepada masyarakat. 

d. Lakukan revisi isi standar isi   pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi 

standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar isi  pengabdian kepada 

masyarakat sebelumnya. 

e. Tempuh   langkah  atau  prosedur   yang   berlaku  dalam   penetapan  standar   isi 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI 

yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b. Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c. Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA 
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              Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses 
pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk 
mengproseskan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan 
dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa 
tengah di wonosobo. 

b.  Merumuskan standar  proses pengabdian kepada masyarakat  adalah menuliskan 
standar  proses  pengabdian  kepada  masyarakat  ke  dalam  bentuk  pernyataan 
lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan 
persetujuan dan pengesahan standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh 
Rektor sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar proses pengabdian 
kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan  draf  awal  proses  pengabdian  kepada  masyarakat  terkait  dengan  isi 
tahapan kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut proses evaluasi. 

c.   Lakukan  uji  publik  atau  sosialisasi  draf  standar   proses  pengabdian  kepada 
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, 
Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan  kembali  pernyataan  standar  proses  pengabdian  kepada  masyarakat 
dengan memperhatikan proses dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pengabdian kepada 
masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  proses  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui 
penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar proses pengabdian kepada 
masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains 
AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses 
pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh 
dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Laksanakan kegiatan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan 
standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar proses pengabdian kepada 
masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar proses pengabdian 
kepada masyarakat. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengabdian kepada 
masyarakat. 

. 

Proses  pengabdian kepada  masyarakat  adalah  kriteria  mengenai  kualifikasi  proses 
pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswa  yang 
sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas Sains Al-Qur'an 
(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
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                Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan   panduan   untuk   melakukan   evaluasi   pelaksanaan   standar   proses 
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa 
tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  perencanaan  dan  tindakan  evaluasi  pelaksanaan  standar  proses 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode   tertentu   dalam   rangka   mengevaluasi   pelaksanaan   standar   proses 
pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Evaluasi  pelaksanaan  standar  proses  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah 
kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar proses pengabdian kepada 
masyarakat  dengan  isi  standar  isi  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah 
ditetapkan. 

c.   Formulir  evaluasi  pelaksanaan  standar  proses  pengabdian  kepada  masyarakat 
adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 
ketidaklengkapan dokumen  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  proses  pengabdian 
kepada masyarakat. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar proses pengabdian kepada 
masyarakat. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  mahasiswa 
terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai 
dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua proses pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan proses pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 



 

1. Tujuan  
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa 

tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  proses  pengabdian 

kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah 

kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan 

tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses pengabdian kepada masyarakat 

adalah  menemukan faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  temuan  dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan proses evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses 

pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar proses pengabdian kepada 

masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai 

dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f.   Laporan  proses  dari  pengendalian  standar  itu  kepada  pimpinan  unit  kerja  dan 

pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan proses evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

proses pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada 

masyarakat. 
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PENINGKATAN 

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 
 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  proses  pengabdian 

kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di 

wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan  standar  adalah  upaya  memperbaiki  isi  standar  proses  pengabdian 

kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan proses 

pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains 

AL-Qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus  standar  adalah  masa  berlakunya  standar   proses  pengabdian  kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari   laporan   proses   pengendalian   standar   proses   pengabdian   kepada 

masyarakat. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan proses laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi 

standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian 

kepada masyarakat sebelumnya. 

e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI 

yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan proses pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 
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              Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
penilaian pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk 
menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan 
dalam rangka mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas 
Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

b.  Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan 
standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan 
lengkap dan utuh. 

c. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan 
persetujuan dan pengesahan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat oleh 
Rektor sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan 
berlaku. 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan   studi   pelacakan   atau   survey   tentang   aspek   standar   penilaian 
pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau 
eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal penilaian pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi 
tahapan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut penilaian evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, 
Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran). 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 
dengan memperhatikan penilaian dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui 
penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 
b.  LPM  yang  melakukan  pendampingan  dalam  penyusunan  penetapan  standar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

 
 

 

1. Tujuan 
Memberikan panduan dalam melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains 
al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian 
pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh 
dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Laksanakan    kegiatan    penilaian    pengabdian    kepada    masyarakat    dengan 

menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur 
pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar penilaian pengabdian 
kepada masyarakat. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengabdian kepada 
masyarakat. 

. 

Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi penilaian 
pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswa  yang 
sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas Sains Al-Qur'an 
(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) JAWA 

TENGAH DI WONOSOBO 

                 

Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan   panduan   untuk   melakukan   evaluasi   pelaksanaan   standar   penilaian 
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa 
tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian 
pengabdian kepada masyarakat. 

b. Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah 
kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada 
masyarakat  dengan  isi  standar  isi  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah 
ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 
adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 
ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan penilaian pengabdian 
kepada masyarakat. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan  dengan  apa  yang  diharuskan  dalam  isi  standar  penilaian  pengabdian 
kepada masyarakat. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  mahasiswa 
terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai 
dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua penilaian pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan penilaian pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 
unit kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA 
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JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa 

tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah 

kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan 

tindakan koreksi. 

b.  Analisis   penyebab   tidak   tercapainya   standar   penilaian   pengabdian   kepada 

masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan 

dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari 

sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa  dan  pelajari  catatan   penilaian  evaluasi  yang   dilakukan  pada  tahap 

sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi 

standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai 

dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f.   Laporan penilaian dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan 

pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan penilaian evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat. 
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PENINGKATAN 
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MASYARAKAT
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JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di 

wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan penilaian 

pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains 

al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c. Siklus standar adalah masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan penilaian pengendalian standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat. 

b.  Selenggarakan  rapat  atau  forum  diskusi  untuk  mendikusikan  penilaian  laporan 

tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Lakukan  revisi  isi  standar  penilaian  pengabdian  kepada  masyarakat  sehingga 

menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI 

yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a.  Rektor yang menerima laporan penilaian pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaku 
pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar pelaku pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk 
menghasilkan  standar  pelaku  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dibutuhkan 
dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Sains al-qur’an jawa tengah di 
wonosobo. 

b.  Merumuskan standar  pelaku  pengabdian kepada  masyarakat  adalah  menuliskan 
standar pelaku pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap 
dan utuh. 

c. Menetapkan standar pelaku pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan 
persetujuan dan pengesahan standar pelaku pengabdian kepada masyarakat oleh 
Rektor sehingga standar pelaku pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pelaku pengabdian 

kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan  draf  awal  pelaku  pengabdian  kepada  masyarakat  terkait  dengan  isi 
tahapan kegiatan pelaku pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan  uji  publik  atau  sosialisasi  draf  standar   pelaku  pengabdian  kepada 
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, 
Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan  kembali  pernyataan  standar  pelaku  pengabdian  kepada  masyarakat 
dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pelaku pengabdian kepada 
masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  pelaku  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui 
penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 
b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar pelaku 

pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PELAKU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN JAWA TENGAH DI 

WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1. Tujuan 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pelaku pengabdian kepada 
masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains 
al-qur’an jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pelaku pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaku 
pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Sosialisasikan isi standar pelaku pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh 
dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Laksanakan kegiatan pelaku pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan 
standar pelaku pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar pelaku pengabdian kepada 
masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pelaku pengabdian 
kepada masyarakat. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengabdian kepada 
masyarakat. 

. 

Pelaku pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi pelaku 
pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswa  yang 
sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas Sains Al-Qur'an 
(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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             Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan   panduan   untuk   melakukan   evaluasi   pelaksanaan   standar   pelaku 
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an jawa tengah di 
wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  perencanaan  dan  tindakan  evaluasi  pelaksanaan  standar  pelaku 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode   tertentu   dalam   rangka   mengevaluasi   pelaksanaan   standar   pelaku 
pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Evaluasi  pelaksanaan  standar  pelaku  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah 
kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pelaku pengabdian kepada 
masyarakat  dengan  isi  standar  isi  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah 
ditetapkan. 

c.   Formulir  evaluasi  pelaksanaan  standar  pelaku  pengabdian  kepada  masyarakat 
adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 
ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pelaku pengabdian 
kepada masyarakat. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaku pengabdian kepada 
masyarakat. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  mahasiswa 
terhadap ketercapaian isi semua standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai 
dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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STANDAR PELAKU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
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               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 
 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pelaku 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an jawa tengah di 

wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup  proses  analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  pelaku  pengabdian 

kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar pelaku pengabdian kepada masyarakat adalah 

kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan 

tindakan koreksi. 

b.  Analisis penyebab tidak tercapainya standar pelaku pengabdian kepada masyarakat 

adalah  menemukan faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  temuan  dan/atau 

ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber 

daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pelaku pengabdian kepada 

masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaku 

pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar pelaku pengabdian kepada 

masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan pelaku pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai 

dengan isi standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f.   Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pelaku pengabdian kepada 

masyarakat. 
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PENINGKATAN 

STANDAR PELAKU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN JAWA TENGAH DI 

WONOSOBO 

Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 

Memberikan  panduan  dalam  melakukan  peningkatan  standar  pelaku  pengabdian 

kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar pelaku pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan  standar  adalah  upaya  memperbaiki  isi  standar  pelaku  pengabdian 

kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pelaku 

pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains 

al-qur’an jawa tengah di wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus  standar  adalah  masa   berlakunya  standar   pelaku  pengabdian  kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. b.   

Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar pelaku pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Lakukan revisi isi standar pelaku pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi 

standar  SPMI  yang  baru  yang  lebih  tinggi  daripada  standar  pelaku  pengabdian 

kepada masyarakat sebelumnya. 

e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaku 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI 

yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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PENETAPAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 

Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana 
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah 
olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Sains 
al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

b.  Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah 
menuliskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ke dalam 
bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah 
tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan  studi  pelacakan  atau  survey  tentang  aspek  standar  sarana  dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal 
dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terkait 
dengan isi tahapan kegiatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, 
Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan 
penulisan. 

f. Sahkan   dan   berlakukan   standar   sarana   dan  prasarana   pengabdian   kepada 
masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a. Rektor yang menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat. 

b.  LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar sarana 
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 
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JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

 
 

 

1. Tujuan 
Memberikan panduan dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh 
Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana 
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 
kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan 
konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Laksanakan kegiatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan 
menggunakan  standar  sarana  dan  prasarana  pengabdian  kepada  masyarakat 
sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a. Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar 
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengabdian kepada 
masyarakat. 

. 

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai 
kualifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat 
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.3.6/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Agustus 2017 

EVALUASI STANDAR 

SARANA DAN 

PRASARANA 

PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

EVALUASI PELAKSANAAN 

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

               Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an 
(UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Evaluasi   pelaksanaan   standar   sarana   dan   prasarana   pengabdian   kepada 
masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar sarana 
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian 
kepada masyarakat yang telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 
ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan  pelaksanaan  standar  sarana  dan  prasarana  pengabdian  kepada 
masyarakat. 

 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  mahasiswa 
terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai 
dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 
pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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PENGENDALIAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an 

(UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap 

penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk 

kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  sarana  dan  prasarana  pengabdian 

kepada masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 

temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang 

bersumber   dari   sumber   daya   seperti   dari   sarana   prasarana,   manusia   dan 

manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana 

dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kembali 

berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 



 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat. 
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PENINGKATAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



 

 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan  panduan dalam  melakukan peningkatan  standar sarana dan  prasarana 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa 

tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi 

daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan 

Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo, dan kebutuhan 

pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari  laporan  hasil  pengendalian  standar  sarana  dan  prasarana  pengabdian 

kepada masyarakat. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar sarana 

dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan 

prasarana  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  lebih  tinggi  tersebut  sebagai 

standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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                Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 
 
 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

a.  Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir 
untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang 
dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) 
jawa tengah di wonosobo. 

b.  Merumuskan   standar   pengelolaan   pengabdian   kepada   masyarakat   adalah 
menuliskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk 
pernyataan lengkap dan utuh. 

c.   Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan 
persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 
oleh Rektor sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 
dinyatakan berlaku. 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau 
eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan isi 
tahapan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 

c.   Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, 
Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 
dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan  pengeditan  dan  verifikasi  pernyataan  standar  pengelolaan  pengabdian 
kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 

f. Sahkan  dan  berlakukan  standar  pengelolaan  pengabdian  kepada  masyarakat 
melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

b. LPM yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar 
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 
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                Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1. Tujuan 
 
 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Sains 
al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a.  Lakukan   persiapan   teknis   dan/atau   administratif   sesuai   dengan   isi   standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 
b.  Sosialisasikan  isi  standar  pengelolaan  pengabdian  kepada  masyarakat  kepada 

seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 
c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 

dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 
d. Laksanakan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan 

menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok 
ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor  yang  menerbitkan  SK  bagi  pelaksana  standar  pengelolaan  pengabdian 
kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengabdian kepada 
masyarakat. 

. 

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi 
pengelolaan   pengabdian   kepada   masyarakat   yang   dilakukan   oleh   dosen   dan 
mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat Universitas 
Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 
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1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan  panduan  untuk  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  standar  pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa 
tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah 
kegiatan  membandingkan  antara  pelaksanaan  standar  pengelolaan  pengabdian 
kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat  yang 
telah ditetapkan. 

c.   Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 
adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan 
ketidaklengkapan    dokumen    dalam    kegiatan    penyelenggaraan    pengelolaan 
pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan pengabdian 
kepada masyarakat. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  mahasiswa 
terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai 
dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 
a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c. Ketua LPM yang melaksanakan kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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                Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa 

tengah di wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi 

standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

adalah kegiatan analisis penyebab tidak  tercapainya  isi  standar untuk  kemudian 

dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis  penyebab  tidak  tercapainya  standar  pengelolaan  pengabdian  kepada 

masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan 

dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari 

sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga 

menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan 

sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f.   Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 
 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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MASYARAKAT 
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                Proses 
Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di 

wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu dan Universitas Sains 

al-qur’an (UNSIQ) jawa tengah di wonosobo, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

c.   Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga 

menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI 

yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 



UNIVERSITAS 

SAINS AL-QUR'AN 

WONOSOBO 

Kode/No.   : STD.3.8/SPMI/UNSIQ 

Tanggal     : 12 Agustus 2017 

PENETAPAN STANDAR 
PENDANAAN DAN 

PEMBIAYAAN 

PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Revisi        : - 

Halaman   : 1 dari  2      

PENETAPAN 
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                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1.  Tujuan 
 
 

Memberikan  panduan  dalam  merancang,  merumuskan,  dan  menetapkan  standar 
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

 

 

2.  Lingkup Penerapan 

Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan 
standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

3.  Definisi Istilah 

1.  Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 
adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan 
mutu Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

2.  Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 
adalah menuliskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 

3.  Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 
adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku. 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan 
internal dan/atau eksternal. 

b.  Rumuskan draf awal pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 
terkait dengan isi tahapan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil 
evaluasi. 

c. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  mengundang  pemangku  kepentingan 
internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan 
saran. 

d.  Rumuskan kembali pernyataan standar  pendanaan dan pembiayaan  pengabdian 
kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 

e.  Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan 
penulisan. 

f. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan. 

 
 

 
5.  Pihak yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat. 

b.  LPM  yang  melakukan  pendampingan  dalam  penyusunan  penetapan  standar 
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 
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PELAKSANAAN 

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN (UNSIQ) 
JAWA TENGAH DI WONOSOBO 

                Proses 

Penanggungjawab   Tanggal 

Nama Jabatan 
Tanda 

tangan 

1.Dirumuskan oleh Mutho’am, M.S.I. Kabiro AUAKK 

2.Dikendalikan oleh Nasyiin Faqih, ST, MT Kepala LPM 

3.Disetujui oleh Dr. H. Z. Sukawi, MA Wakil Rektor I 



1. Tujuan 
 
 

Memberikan panduan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan 
oleh Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek pengabdian 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

 

 
 

3.  Definisi Istilah 

 

 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a.  Lakukan   persiapan   teknis   dan/atau   administratif   sesuai   dengan   isi   standar 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 
b.  Sosialisasikan   isi   standar   pendanaan   dan   pembiayaan   pengabdian   kepada 

masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara 
periodik dan konsisten. 

c.   Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai 
dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

dengan  menggunakan  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  pengabdian  kepada 
masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Standar 

a.  Rektor yang menerbitkan SK bagi pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar 
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Ketua LPM yang melakukan pemantauan pelaksanaan standar pengabdian kepada 
masyarakat. 

. 

Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mengenai 
kualifikasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 
oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada 
masyarakat Universitas  Sains  Al-Qur'an  (UNSIQ)  Jawa  Tengah  di Wonosobo . 
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1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an 
(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan 
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh bagian SPI. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu 
periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat   adalah   kegiatan   membandingkan   antara   pelaksanaan   standar 
pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi 
pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. 

c.  Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 
kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan 
dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan 
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu 
kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut 
berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat. 

e. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk 
peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 
masyarakat. 

 

 
 

4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 
a. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen  maupun  mahasiswa 
terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 
kepada masyarakat. 

b.  Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau 
sejenisnya dari penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai 
dengan isi standar. 

c.   Catat  pula  bila  ditemukan  ketidaklengkapan  dokumen  seperti  prosedur  kerja, 
formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

d.  Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, 
atau bila isi standar gagal dicapai. 

e.  Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 

 

 

5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menerima laporan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
b. Ketua LPM yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. 
c.   Ketua  LPM  yang  melaksanakan  kegiatan  evaluasi  dan  pembuatan  laporan 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit 
kerja dan pimpinan UNSIQ, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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1.  Tujuan Manual 
 
 

Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan 

dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-

Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar pendanaan dan 

pembiayaan   pengabdian   kepada  masyarakat   dan   pengambilan   tindakan  korektif 

terhadap penyimpangan dari isi standar. 

 
3.  Definisi Istilah 

a.  Pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk 

kemudian dilakukan tindakan koreksi. 

b.  Analisis   penyebab   tidak   tercapainya   standar   pendanaan   dan   pembiayaan 

pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  menemukan  faktor-faktor  yang 

menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam 

penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, 

manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk 

peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas 

temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan 

kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, 

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar 

pendanaan  dan  pembiayaan  pengabdian  kepada  masyarakat,  atau  apabila  isi 

standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai. 

b.  Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi 

standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

c.   Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d.  Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian 

penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

kembali berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 

f. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan 

perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat 

a.  Rektor yang menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja Bagian SPI berdasarkan 

laporan hasil evaluasi. 

b.  Ketua LPM yang memantau tindak lanjut upaya pengendalian pelaksanaan standar 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 



 

c.   Ketua SPI yang merupakan pengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 

atau penyimpangan dari pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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1.  Tujuan Manual 

Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains Al-Qur’an 

(UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. 

 
2.  Luas Lingkup 

Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan 

menjadi  standar  pendanaan  dan  pembiayaan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang 

lebih tinggi daripada sebelumnya. 

 
3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 

b.  Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasakarkan pendanaan dan 

pembiayaan  pengabdian  kepada  masyarakat,  perkembangan  bidang  ilmu  dan 

Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, dan kebutuhan 
pemangku kepentingan. 

c. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
4.  Hal-hal yang Harus Dilakukan 

a.  Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

b.  Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendikusikan hasil laporan tersebut 

dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

c.   Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Lakukan  revisi   isi   standar   pendanaan   dan   pembiayaan   pengabdian   kepada 

masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada 

standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. 

e.  Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan 

dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai 

standar SPMI yang baru. 

 
5.  Pejabat/Petugas yang Terlibat Dalam Peningkatan Standar 

a. Rektor yang menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar isi pembelajaran. 

b.  Ketua LPM yang memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar. 

c.   Ketua SPI yang merupakan subyek utama dalam melakukan revisi isi standar. 
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