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Sambutan Rektor

SAMBUTAN
REKTOR
Universitas Negeri
Manado
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Penjaminan mutu merupakan amanat UU No. 12
Tahun 2012 pada pasal 52 yang menyatakan bahwa
penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan
kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
pendidikan
tinggi
secara
berencana
dan
berkelanjutan. Setiap perguruan tinggi mempunyai
kewajiban
dalam
Menyusun
dan
mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI
tersebut bertujuan untuk pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional
Pendidikan Tinfggi (SNPT) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menter
Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Universitas Negeri Manado (Unima) berkewajiban
menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasi dokumen mutu SPMI
sehingga secara berencana dan berkelanjutan dapat dibangun budaya mutu
di Unima. Dokumen mutu SPMI dimaksud terdiri dari (1) dokumen
kebijakan SPMI (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar SPMI, dan
(4) dokuman formulir SPMI.
Pedoman penyusunan dokumen mutu SPMI Unima merupakan upaya untuk
memberikan rambu-rambu sehingga dokumen mutu SPMI yang disusun
dapat secara tepat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan mutu yang telah
diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pedoman ini
sekaligus menjadi landasan penilaian dan pengembangan untuk melakukan
penyesuaian terhadap berbagai kebijakan mutu pendidikan tinggi.
Pedoman ini disusun dengan bantuan Tim Penyusunan Dokumen Mutu
SPMI Unima yang terdiri dari para pakar mutu dan asesor Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pedoman ini diharapkan akan
menjadi pegangan setiap upaya penyusunan dan pengembangan dokumen
mutu SPMI Unima. Buku pedoman ini diharapkan akan bermanfaat bagi
upaya pengembagan mutu, sehingga secara sistemik dapat dibangun budaya
mutu di Unima.
Tondano. Oktober 2020
Rektor

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
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KATA PENGANTAR
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Riset teklnologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban menyusun
dokumen mutu yang terdiri dari (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2)
Dokumen manual SPMI, (3) Dokumen Standar SPMI, dan (4) Formulir yang
digunakan dalam SPMI. Kegiatan penyusunan dokumen mutu SPMI Unima,
merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan SPMI Unima dalam
upaya membangun budaya mutu di Unima.
Penyusunan dokumen mutu dalam SPMI Unima, dilakukan secara
bersinambung, mengikuti perkembangan tuntutan peraturan perundangundangan yang berlaku, perkembangan tuntutan mutu di perguruan tinggi.
Dokumen mutu yang disusun ini merupakan pengembangan dan
penyempurnaan dari dokumen mutu SPMI yang telah dimiliki Unima
sebelumnya. Dokumen mutu SPMI ini merupakan pelampauan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) baik pelampauan kualitatif maupun
pelampauan kuantitatif. Dokumen yang disusun terdiri dari dokumen
kebijakan mutu, dokumen manual mutu, dokumemn standar mutu, dan
dokumen formulir mutu
Dokumen disusun oleh satu Tim Penyusun melalui mekanisme kerja
yaitu penyiapan dokumen-dokumen yuridis, kajian empiric, konseptual, dan
yuridis tentang dokumen SPMI, upaya benchmarking mutu pada perguruan
tinggi yang sudah maju baik dalam penyusunan dokumen mutu maupun
dalam implementasi SPMI. Benchmarking mutu antara lain dilakukan
dengan mengacu pada Dokumen Mutu Universitas Syah Kuala Aceh
(Unsyah) yang memperoleh pengakuan ISO 9001-2015. Dilakukan
workshop penyusunan dokumen mutu sehingga dapat disusun kerangka dan
isi dokumen SPMI Unima. Mekanisme standar yang dilakukan adalah Tim
Penyusun, proses pemeriksaan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima, proses persetujuan melalui Senat
Universitas, proses penetapan oleh Rektor Unima, dan selanjutnya proses
pengendalian oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik.
Dokumen mutu yang disusun ini masih terus dalam proses
pengembangan sehingga tetap diberi ruang revisi, sehingga sangat terbuka
terhadap setiap masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan semua
dokumen mutu yang disusun ini.Pada kesempatan ini kami menyampaikan
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terima kasih kepada Rektor Unima, semua pimpinan baik jajaran Pembantu
Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Direktur serta stakeholder baik internal
maupun ekstrenal serta semua pihak yang telah sama-sama memberi
masukan dan pengayaan selama proses penyusunan dokumen mutu ini.
Tondano, Oktober 2020
Koordinator Tim Penyusun

Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN.
Tujuan manual penetapan standar kompetensi lulusan adalah sebagai:
1. acuan dalam menetapkan kompetensi lulusan Unima,
2. acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar
kompetensi lulusan Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar kompetensi lulusan ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk
menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang
dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar
Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan
pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi
Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan
memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi
Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Tim Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
(LPMPT) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan
Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas,
kewenangan dan bidang keahliannya.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi
Lulusan. 2.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN.
Tujuan manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai kompetensi lulusan Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar kompetensi lulusan ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Diaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi,
patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus
dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar Kompetensi Lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
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4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
Kompetensi Lulusan.
5. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan
menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur
pencapaian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
KOMPETENSI
LULUSAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDAR kompetensi lulusan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar kompetensi lulusan yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar kompetensi lulusan.
VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar kompetensi
lulusan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
kompetensi lulusan
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
kompetensi lulusan
3. Instrumen tracer study atau rekam jejak lulusan
4. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar kompetensi
lulusan.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN.
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan
sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan:
diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
Kompetensi Lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi
Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar. 1-13
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3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi
Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi
Lulusan adalah:
1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi
Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

29

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan
sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi..
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi
pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian
berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. 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.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
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3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 1-18
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi
Lulusan adalah:
1. Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi
Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN.
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan
setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu
siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut
ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam
atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5
tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan
berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar
Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Manado,
tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat
pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya
standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi
standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar
Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar
Kompetensi Lulusan yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
KOMPETENSI
LULUSAN
Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit
kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural
dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi
Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN.
1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Unima
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi
pembelajaran.
II. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang,
dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di Unima
III. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan
standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk
mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi
pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree
atau KPIs.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan
pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran
dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan
mengundang pemangku ke pentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran
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IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pembelajaran dengan
memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi
Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan Standar Isi Pembelajaran melalui penetapan
dalam bentuk keputusan.
V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
Tim Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan
semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.
VI. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi
Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PEMBELAJARAN
Tujuan manual pelaksanaan standar Isi Pembelajaran adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai Standar Isi Pembelajaran Unima,
2. acuan dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran Unima

ISI

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Isi Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar Isi Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan,
sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi,
dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar isi pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
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3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi
pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan
standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:
a. Unit khusus perumus standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, dan/atau
b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi
pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang
suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
ISI
PEMBELAJARAN.
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sehingga
pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran:
diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi
pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar Isi Pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Isi
Pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Isi
Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
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3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Isi
Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima,
disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi
Pembelajaran adalah:
1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi
Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi
Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Isi
Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN.
Untuk mengendalikan pelaksanaan standard Isi Pembelajaran sehingga isi
standar Isi Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi..
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran telah dievaluasi pada
tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa
koreksi agar standar Isi Pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Isi Pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar Isi Pembelajaran.
b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran .
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. 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.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar Isi Pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
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4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 1-18
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi
pembelajaran adalah:
1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi
pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
ISI
PEMBELAJARAN.
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Isi Pembelajaran setiap
akhir siklus suatu standar Isi Pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Isi Pembelajaran dalam suatu
siklus berakhir, dan kemudian standar Isi Pembelajaran tersebut
ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam
atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5
tahunan.
2. Untuk semua isi standar Isi Pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan
berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi standar isi
pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar
isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. Pelajari laporan hasil peningkatan standar Isi Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Isi Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi standar
Isi Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Isi
Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
Isi Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi
Pembelajaran yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
Pihak yang harus meningkatkan standar Isi Pembelajaran adalah: unit kerja
khusus terkait implementasi standar Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan
bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Isi
Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di Unima
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses
pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar kompetensi lulusan ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk
menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang
dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar
proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan
pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses
pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan standar Proses Pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Proses Pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Proses Pembelajaran dengan
memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Proses
Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Proses Pembelajaran melalui penetapan
dalam bentuk keputusan.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PROSES
PEMBELAJARAN
Tim Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan
semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.
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VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi
Lulusan. 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
3. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
i. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
j. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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k. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
l. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
Tujuan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai kompetensi lulusan Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Proses Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Diaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi,
patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus
dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses
pembelajaran. 3-9
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4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan
menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur
pencapaian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PROSES
PEMBELAJARAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDAR kompetensi lulusan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar proses pembelajaran yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar proses pembelajaran.
VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar proses
pembelajaran, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
proses pembelajaran
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar proses
pembelajaran
3. Instrumen tracer study atau rekam jejak lulusan
4. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar proses
pembelajaran
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PROSES
PEMBELAJARAN
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran
sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran:
diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses
pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
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 proses pembelajaran
yang tidak sesuai dengan isi standar.
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c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya 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 proses
pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses
Pembelajaran adalah:
1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Proses Pembelajaran sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
Proses Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
Proses Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar Proses
Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran
sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi..
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi
pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian
berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan
standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran
dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran..
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
1. 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.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
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5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses
pembelajaran adalah:
1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
proses pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

85

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN

Kode/No:
02.03.05

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

86

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
d. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
a. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
e. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
f. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
g. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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h. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
i. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran
setiap akhir siklus suatu standar Proses Pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar standar proses pembelajaran
dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar standar proses
pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat
ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa
semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan
berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi standar
proses pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya
standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Proses Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi
standar Proses Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar
Proses Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
Proses Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Proses
Pembelajaran yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PROSES
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus meningkatkan standar Proses Pembelajaran adalah: unit
kerja khusus terkait implementasi standar Proses Pembelajaran sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural
dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Proses
Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
a. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di Unima
b. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian
pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Penilaian Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk
menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang
dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar
proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan
pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses
pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan standar Penilaian Pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar Penilaian Pembelajaran yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penilaian
Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Penilaian Pembelajaran dengan
memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian
Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Penilaian Pembelajaran melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Tim Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan
semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.
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VII.CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
Penilaian Pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Tujuan manual pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah
sebagai:
1. acuan dalam mencapai standard Penilaian Pembelajaran Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar Penilaian pembelajaran Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Penilaian Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Diaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi,
patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus
dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
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3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
penilaian pembelajaran. 3-9
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan
menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur
pencapaian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDAR Penilaian Pembelajaran terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar penilaian pembelajaran yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penilaian pembelajaran.
VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar penilaian
pembelajaran, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
penilaian pembelajaran
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
penilaian pembelajaran
3. Instrumen tracer study atau rekam jejak lulusan
4. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penilaian
pembelajaran
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat
dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran:
diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian
pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
penilaian pembelajaran.
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2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian
pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian
pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian
Pembelajaran adalah:
1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar
Penilaian Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
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VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran
sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi..
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi
pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian
berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan
standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran
dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. 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 penilaian pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
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5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian
pembelajaran adalah:
1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
penilaian pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian
pembelajaran.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
c. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
d. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran
setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam
suatu siklus berakhir, dan kemudian standar standar penilaian
pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat
ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa
semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik
dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar
penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Universitas Negeri Manado dan masyarakat
pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya
standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Penilaian Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi
standar Penilaian Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar
Proses Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar
Penilaian Pembelajaran yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PENILAIAN
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Pembelajaran adalah:
unit kerja khusus terkait implementasi standar Penilaian Pembelajaran
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat
struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
Penilaian Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
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3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasaran
pembelajaran di Unima.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan
prasarana pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak
dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan saranana dan prasarana pembelajaran di Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir
untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan
tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan
isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree
atau KPIs.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan
persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan
prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana
pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana
pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana
pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana
pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran
melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
SARANA
DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
Tim Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan
semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.
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VII.CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
Penilaian Pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
Tujuan manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai standard Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini ditetapkan
dan dinyatakan berlaku
2. Diaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar sarana dan prasarana pembelajaran
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2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajarankepada
seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan
konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana
dan prasarana pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar
sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana
pembelajaran adalah:
1. Unit khusus pengelola sarana dan prasaran pembelajaran sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang
suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana
pembelajaran
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana
pembelajaran dapat dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana
pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan
atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana
pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
penilaian pembelajaran.

130

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian
pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian
pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana
pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan
prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan
Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar standar
sarana dan prasarana Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana
pembelajaran sehingga isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
dapat tercapai/terpenuhi..
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah
dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan
pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana
pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan
pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat
diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana
pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan
prasarana pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap
sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya
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2.
3.
4.
5.
6.

penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau
apabila isi standar sarana dan prasarana pembelajaran gagal dicapai.
Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pembelajaran adalah:
1. Unit khusus sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
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3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang
5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana
pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana
Pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana
pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana
dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar
dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa
semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara
periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai
isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain,
pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya
standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang
diatur di dalamnya.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana
Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana Pembelajaran sehingga
menjadi standar sarana dan prasarana Pembelajaran baru yang lebih
tinggi daripada standar sarana dan prasarana Pembelajaran
sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
sarana dan prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai
standar sarana dan prasarana Pembelajaran yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana
Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar
sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Sarana
dan Prasarana Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
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2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
6. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar pengelolaan
pembelajaran di Unima.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan
pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak
dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran di Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk
menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran dan tentang semua hal
yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga
dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi
standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree
atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan
dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pembelajaran
dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft pengelolaan pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran
dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
Tim Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan
semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
Pengelolaan Pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

150

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Tujuan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah
sebagai:
1. acuan dalam mencapai standard Pengelolaan Pembelajaran Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar Pengelolaan Pembelajaran Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Pengelolaan Pembelajaran ini ditetapkan dan
dinyatakan berlaku
2. Diaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar standar pengelolaan pembelajaran: ukuran,
spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan
standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar pengelolaan pembelajaran
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh
dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan
konsisten.
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3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
pengelolaan pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar
pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah:
1. Unit khusus pengelola pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang
suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan
pembelajaran
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat
dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan
pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan
atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan
pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
pengelolaan pembelajaran.
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2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan
pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan
pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
pengelolaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pembelajaran yang tidak
sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan
pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar
pengelolaan Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

157

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN

Kode/No:
02.06.04

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

158

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran
sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi..
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah
dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan
pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran
terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan
pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan
pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan
pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
1. 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.
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2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran adalah:
1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan
pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan
Pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam
suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran
tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara
seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau
5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik
dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi
standar pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya
standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi
standar pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada
standar pengelolaan Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
pengelolaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar
pengelolaan Pembelajaran yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan Pembelajaran adalah:
unit kerja khusus terkait implementasi standar pengelolaan Pembelajaran
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat
struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
Pengelolaan Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

169

f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar pembiayaan
pembelajaran di Unima.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan
pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak
dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran di Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk
menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran dan tentang semua hal
yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga
dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar
ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan
rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan
dan pengesahan standar sehingga standar pembiayaan pembelajaran
dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft pembiayaan pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran
dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
Tim Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan
semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.
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VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
Pembiayaan Pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
Tujuan manual pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah
sebagai:
1. acuan dalam mencapai standard Pembiayaan Pembelajaran Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar Pembiayaan Pembelajaran Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Pembiayaan Pembelajaran ini ditetapkan dan
dinyatakan berlaku
2. Diaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar standar Pembiayaan pembelajaran: ukuran,
spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan
standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar pengelolaan pembelajaran
2. Sosialisasikan isi standar Pembiayaan pembelajaran kepada seluruh
dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan
konsisten.
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3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
pengelolaan pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar
Pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran adalah:
1. Unit khusus pengelola pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang
suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Pembiayaan
pembelajaran
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat
dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan
pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan
atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan
pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
pembiayaan pembelajaran.

179

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan
pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan
pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
pembiayaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari pembiayaan pembelajaran yang tidak
sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan
pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar
pembiayaan Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran
sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi..
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah
dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan
pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran
terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan
pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan
pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan
pembelajaran.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. 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.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.
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3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan
pembelajaran adalah:
1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan
pembelajaran.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
a. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
c. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
d. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
e. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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f. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
g. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan
pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan Pembelajaran.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam
suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran
tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara
seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau
5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik
dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi
standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya
standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan Pembelajaran sehingga
menjadi standar pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi
daripada standar pembiayaan Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar
pembiayaan Pembelajaran yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan Pembelajaran adalah:
unit kerja khusus terkait implementasi standar pembiayaan Pembelajaran
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat
struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
pembiayaan Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA
AKADEMIK
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar suasana akademik di
Unima.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana
akademik.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
SUASANA AKADEMIK
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang,
dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam suasana akademik di Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk
menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran dan tentang semua hal
yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga
dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar ke
dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan
rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar pembiayaan pembelajaran
dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran.
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V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan standar suasana akademik
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar suasana akademik yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft pembiayaan pembelajaran
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar suasana akademik dengan
memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar suasana akademik melalui penetapan
dalam bentuk keputusan.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK
Tim Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) adalah
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan
semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.
VII.CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:

195

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
suasana akademik
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA
AKADEMIK
Tujuan manual pelaksanaan Standar Suasana Akademik adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai standard Suasana Akademik Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar Suasana Akademik Unima
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SUASANA AKADEMIK
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Suasana Akademik ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar Suasana Akademik: ukuran, spesifikasi,
patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus
dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar Suasana Akademik
2. Sosialisasikan isi standar Suasana Akademik kepada seluruh dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Suasana
Akademik
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4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar
Suasana Akademik sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK
Pihak yang harus melaksanakan standar Suasana Akademik adalah:
1. Unit khusus Suasana Akademik sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
Suasana Akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
Suasana Akademik yang bersangkutan.
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang
suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Suasana Akademik
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA
AKADEMIK
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik
sehingga pelaksanaan isi standar suasana akademik dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR
SUASANA AKADEMIK
Manual ini berlaku:
a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik:
diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi.
b. Untuk semua isi standar suasana akademik.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu
kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan
tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana
akademik.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI
STANDAR SUASANA AKADEMIK
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
suasana akademik.
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2.

3.

4.
5.
6.

VI.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan suasana akademik
yang tidak sesuai dengan isi standar.
Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana
akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK
Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
suasana akademik.
Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari suasana akademik yang tidak sesuai
dengan isi standar.
Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana
akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai
saran atau rekomendasi pengendalian

VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar
suasana akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

205

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR SUASANA
AKADEMIK

Kode/No:
02.08.04

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

206

I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Suasana Akademik
sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar Suasana Akademik telah dievaluasi
pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian
berupa koreksi agar standar Suasana Akademik terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Suasana Akademik.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan
pemenuhan standar Suasana Akademik dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Suasana Akademik
dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Suasana Akademik.
V.
1.

2.
3.
4.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK
Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap
sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar Suasana Akademik, atau apabila isi
standar Suasana Akademik gagal dicapai.
Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar Suasana Akademik.
Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
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5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SUASANA AKADEMIK
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Suasana
Akademik adalah:
1. Unit khusus Suasana Akademik sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
Suasana Akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
Suasana Akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Suasana Akademik.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Suasana Akademik.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Suasana Akademik.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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MANUAL PENINGKATAN
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Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

210

I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA
AKADEMIK
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Suasana Akademik
setiap akhir siklus suatu standar Suasana Akademik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SUASANA AKADEMIK
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Suasana Akademik dalam suatu
siklus berakhir, dan kemudian standar Suasana Akademik tersebut
ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam
atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5
tahunan.
2. Untuk semua isi standar Suasana Akademik.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar Suasana Akademik, secara periodik dan
berkelanjutan.
2. Evaluasi standar Suasana Akademik: tindakan menilai isi standar
Suasana Akademik didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar Suasana Akademik pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya,
dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar Suasana Akademik: durasi atau masa berlakunya
standar Suasana Akademik sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
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V.
1.
2.

3.
4.

5.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
Pelajari laporan hasil pengendalian standar Suasana Akademik.
Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
Evaluasi isi standar Suasana Akademik.
Lakukan revisi isi standar Suasana Akademik sehingga menjadi
standar Suasana Akademik baru yang lebih tinggi daripada standar
Suasana Akademik sebelumnya.
Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
Suasana Akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Suasana
Akademik yang baru.

VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK
Pihak yang harus meningkatkan standar Suasana Akademik adalah: unit
kerja khusus terkait implementasi standar Suasana Akademik sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural
dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar
Suasana Akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
VIII. REFERENSI
1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan
Mahasiswa Baru

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

STANDAR

Manual ini berlaku:
1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak
dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di
lingkungan Universitas Negeri Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah proses
berpikir menyusun standar penerimaan mahasiswa baru yang
sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Perimaan Mahasiswa Baru adalah
menuliskan deskripsi standar penerimaan mahasiswa baru dalam
bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan
menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan
berlaku.
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4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Penerimaan
Mahasiswa Baru dengan cara mengundang stakeholder internal
dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar penerimaan
mahasiswa baru.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Mencatat standar penerimaan mahasiswa baru yang tercantum, baik
secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek penerimaan mahasiswa
baru.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar penerimaan mahasiswa baru
dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar penerimaan mahasiswa
baru dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk
mendapatkan input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar penerimaan
mahasiswa baru dengan memperhatikan informasi yang diperoleh
pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
penerimaan mahasiswa baru yang diformulasikan pada Langkah
nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk
keputusan Rektor.
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VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang
berkaitan dengan standar ini.

VII. CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
penerimaan mahasiswa baru ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
penerimaan mahasiswa baru.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
VIII.REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
1. Sebagai pemenuhan standar penerimaan mahasiswa baru di
Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru di
Universitas Negeri Manado.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dan
dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru berarti
melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis
dalam standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar penerimaan mahasiswa
baru yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar penerimaan mahasiswa baru kepada sivitas
akademika Universitas Negeri Manado.
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3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar penerimaan mahasiswa
baru.
4. Melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang berpatokan
pada standar penerimaan mahasiswa baru.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Lembaga Penjamin Mutu Pergururan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihakpihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.

VII. CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
penerimaan mahasiswa baru ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
penerimaan mahasiwa baru.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
Manual evaluasi standar penerimaan mahasiswa baru adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiwa baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR
PENERIMAAN MAHASIWA BARU
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar penerimaan
mahasiswa baru dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi
penerimaan mahasiswa baru.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
penerimaan mahasiswa baru.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
V.
1.

2.
3.
4.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar penerimaan
mahasiswa baru yang sesuai isinya.
Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar penerimaan mahasiswa baru.

227

5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
penerimaan mahasiswa baru.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENERIMAAN MAHASIWA
BARU
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
penerimaan mahasiwa baru terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu
Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi
(UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara
eksplisit dalam manual mutu ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar penerimaan mahasiswa
baru ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar penerimaan
mahasiswa baru.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar
penerimaan mahasiswa baru.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru
sehingga isi standar penerimaan mahasiswa baru dapat tercapai atau
terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar penerimaan mahasiswa
baru, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar
penerimaan mahasiswa baru ini.
2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar penerimaan
mahasiswa baru.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar penerimaan
mahasiswa baru Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
penerimaan mahasiswa baru tertutama masalah dan hambatan yang
ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar penerimaan
mahasiswa baru.
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3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
penerimaan mahasiswa baru terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar penerimaan
mahasiswa baru, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa
baru.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa
baru.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penerimaan
mahasiswa baru.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Tujuan manual peningkatan standar penerimaan mahasiswa baru adalah
untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar
penerimaan mahasiswa baru pada setiap akhir siklus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru berakhir
dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester
berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar penerimaan mahasiswa baru
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru, dan
dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar penerimaan mahasiswa baru yaitu durasi waktu
pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru dan ditetapkan
secara berkala.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penerimaan
mahasiswa baru Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penerimaan
mahasiswa baru.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
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3. Evaluasi isi standar penerimaan mahasiswa baru.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
penerimaan mahasiswa baru.
5. Menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru yang lebih tinggi.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
penerimaan mahasiswa baru terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual
mutu ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL
PENELITIAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar hasil penelitian di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar hasil
penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang,
diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan hasil penelitian di unit kerja di lingkungan
Universitas Negeri Manado.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Hasil penelitian adalah proses berpikir menyusun
standar hasil penelitian yang sistematis dan tertata dengan merujuk
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi
hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Hasil penelitian adalah menuliskan
deskripsi standar hasil penelitian dalam bentuk pernyataanpernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Hasil penelitian adalah tindakan persetujuan
oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Hasil penelitian
dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal
kampus untuk mendapatkan input.
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V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar hasil penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar hasil penelitian.
3. Mencatat standar hasil penelitian yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal untuk
mendapatkan input mengenai aspek hasil penelitian.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar hasil penelitian dengan
menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar hasil penelitian dengan
mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan
input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar hasil penelitian
dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah
nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
hasil penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar hasil penelitian dalam bentuk keputusan
Rektor.

VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang
berkaitan dengan standar ini dan para dosen.
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VII. CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
hasil penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
hasil penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL
PENELITIAN
1. Sebagai pemenuhan standar hasil penelitian di Universitas Negeri
Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar hasil penelitian di Universitas
Negeri Manado.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
HASIL PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar hasil penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar hasil penelitian berarti melaksanakan semua
pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar hasil
penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar hasil penelitian yang sudah
ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar hasil penelitian kepada sivitas akademika
Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar hasil penelitian.
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4. Melaksanakan kegiatan hasil penelitian yang berpatokan pada standar
hasil penelitian.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR HASIL
PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Pergururan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihakpihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para
dosen.

VII. CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
hasil penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
hasil penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
HASIL
PENELITIAN
Manual evaluasi standar hasil penelitian adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar hasil penelitian dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi hasil penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
hasil penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar hasil penelitian.
V.
1.

2.
3.
4.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian
yang sesuai isinya.
Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar hasil penelitian.
Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar hasil penelitian.
Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar hasil penelitian.
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5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
hasil penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar hasil
penelitian terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
(LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima,
serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual
mutu ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar hasil penelitian ini,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil
penelitian.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL
PENELITIAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga isi
standar hasil penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
HASIL PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar hasil penelitian, agar dapat
dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar hasil penelitian
ini.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar hasil penelitian
Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
hasil penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar hasil penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
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VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar hasil
penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar hasil penelitian ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar hasil penelitian,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL
PENELITIAN
Tujuan manual peningkatan standar hasil penelitian adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar hasil penelitian
pada setiap akhir siklus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
HASIL PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar hasil penelitian merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar hasil penelitian, dan dilaksanakan secara berkala
pada setiap akhir semester
2. Siklus standar hasil penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan standar
hasil penelitian dan ditetapkan secara berkala.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar hasil penelitian
Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar hasil
penelitian.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar hasil penelitian.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar hasil
penelitian.
5. Menetapkan standar hasil penelitian yang lebih tinggi.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar hasil
penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar hasil penelitian ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual
mutu ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI
PENELITIAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar isi penelitian di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar isi
penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang,
diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan isi penelitian di unit kerja di lingkungan
Universitas Negeri Manado.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Isi penelitian adalah proses berpikir menyusun
standar isi penelitian yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum
lainnya.
2. Memformulasikan Standar Isi penelitian adalah menuliskan deskripsi
standar isi penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan
lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi Audience,
Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Isi penelitian adalah tindakan persetujuan oleh
pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Isi penelitian
dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal
kampus untuk mendapatkan input.
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V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar isi penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar isi penelitian.
3. Mencatat standar isi penelitian yang tercantum, baik secara eksplisit
maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek isi penelitian.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar isi penelitian dengan
menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar isi penelitian dengan
mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan
input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar isi penelitian dengan
memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar isi
penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar isi penelitian dalam bentuk keputusan
Rektor.

VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang
berkaitan dengan standar ini dan para dosen.
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VII. CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
isi penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar isi
penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

267

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Kode/No:
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL PELAKSANAAN Tanggal :
STANDAR ISI
Revisi
:
PENELITIAN
Halaman :

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

268

I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI
PENELITIAN
1. Sebagai pemenuhan standar isi penelitian di Universitas Negeri
Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar isi penelitian di Universitas
Negeri Manado.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar isi penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar isi penelitian berarti melaksanakan semua
pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar isi
penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar isi penelitian yang sudah
ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar isi penelitian kepada sivitas akademika
Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar isi penelitian.
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4. Melaksanakan kegiatan isi penelitian yang berpatokan pada standar
isi penelitian.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR ISI
PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Pergururan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihakpihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para
dosen.

VII. CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
isi penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar isi
penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN
Manual evaluasi standar isi penelitian adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar isi penelitian.
II.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar isi penelitian dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi isi penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.

III. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
isi penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar isi penelitian.
IV.
1.

2.
3.
4.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar isi penelitian yang
sesuai isinya.
Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar isi penelitian.
Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar isi penelitian.
Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar isi penelitian.
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5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar isi
penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
V.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar isi
penelitian terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
(LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima,
serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual
mutu ini.

VI. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar isi penelitian ini,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi
penelitian.
VII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

275

8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian sehingga isi
standar isi penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar isi penelitian, agar dapat
dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar isi penelitian.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar isi penelitian
Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
isi penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar isi penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar isi
penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar isi penelitian ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar isi penelitian,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI
PENELITIAN
Tujuan manual peningkatan standar isi penelitian adalah untuk menjamin
keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar isi penelitian pada setiap
akhir siklus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar isi penelitian berakhir dan perlu upaya
peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar isi penelitian merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar isi penelitian, dan dilaksanakan secara berkala
pada setiap akhir semester
2. Siklus standar isi penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan standar
isi penelitian dan ditetapkan secara berkala.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar isi penelitian
Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar isi
penelitian.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar isi penelitian.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar isi
penelitian.
5. Menetapkan standar isi penelitian yang lebih tinggi.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar isi
penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar isi penelitian ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual
mutu ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

287

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PROSES
PENELITIAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar proses penelitian di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar proses
penelitian.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang,
diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan proses penelitian di unit kerja di lingkungan
Universitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Proses penelitian adalah proses berpikir
menyusun standar proses penelitian yang sistematis dan tertata
dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Proses penelitian adalah menuliskan
deskripsi standar proses penelitian dalam bentuk pernyataanpernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Proses penelitian adalah tindakan persetujuan
oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Proses penelitian
dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal
kampus untuk mendapatkan input.
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LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar proses penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar proses penelitian.
3. Mencatat standar proses penelitian yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek proses penelitian.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar proses penelitian dengan
menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar proses penelitian dengan
mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan
input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar proses penelitian
dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah
nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
proses penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar proses penelitian dalam bentuk keputusan
Rektor.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang
berkaitan dengan standar ini dan para dosen.
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CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
proses penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
proses penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PENELITIAN
1. Sebagai pemenuhan standar proses penelitian di Universitas Negeri
Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar proses penelitian di Universitas
Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar proses penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar proses penelitian berarti melaksanakan semua
pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar proses
penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar proses penelitian yang
sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar proses penelitian kepada sivitas akademika
Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar proses penelitian.
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4. Melaksanakan kegiatan proses penelitian yang berpatokan pada
standar proses penelitian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PROSES
PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Pergururan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihakpihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para
dosen.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
proses penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
proses penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES
PENELITIAN
Manual evaluasi standar proses penelitian adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar proses penelitian dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi proses penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
proses penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar proses penelitian.
V.
1.

2.
3.
4.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar proses penelitian
yang sesuai isinya.
Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar proses penelitian.
Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar proses penelitian.
Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar proses penelitian.
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5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
proses penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar proses
penelitian terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
(LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima,
serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual
mutu ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar proses penelitian ini,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar proses
penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses
penelitian.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES
PENELITIAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian sehingga isi
standar proses penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PROSES PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar proses penelitian, agar
dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar proses
penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar proses penelitian
Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
proses penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar proses penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
proses penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar proses penelitian ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar proses penelitian,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES
PENELITIAN
Tujuan manual peningkatan standar proses penelitian adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar proses
penelitian pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar proses penelitian berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar proses penelitian merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar proses penelitian, dan dilaksanakan secara
berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar proses penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar proses penelitian dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar proses penelitian
Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar proses
penelitian.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar proses penelitian.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar proses
penelitian.
5. Menetapkan standar proses penelitian yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar proses
penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar proses penelitian ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual
mutu ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar penilaian penelitian di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar
penilaian penelitian.

III.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang,
diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan penilaian penelitian di unit kerja di lingkungan
Universitas Negeri Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Penilaian penelitian adalah proses berpikir
menyusun standar penilaian penelitian yang sistematis dan tertata
dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Penilaian penelitian adalah menuliskan
deskripsi standar penilaian penelitian dalam bentuk pernyataanpernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Penilaian penelitian adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan
berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Penilaian penelitian
dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal
kampus untuk mendapatkan input.
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V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar penilaian penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar penilaian penelitian.
3. Mencatat standar penilaian penelitian yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek penilaian penelitian.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar penilaian penelitian dengan
menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar penilaian penelitian
dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk
mendapatkan input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar penilaian penelitian
dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah
nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
penilaian penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar penilaian penelitian dalam bentuk
keputusan Rektor.

VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang
berkaitan dengan standar ini dan para dosen.
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VII. CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
penilaian penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
penilaian penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
1. Sebagai pemenuhan standar penilaian penelitian di Universitas
Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar penilaian penelitian di Universitas
Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar penilaian penelitian disahkan dan dinyatakan
berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar penilaian penelitian berarti melaksanakan
semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar
penilaian penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar penilaian penelitian yang
sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada sivitas
akademika Universitas Negeri Manado.
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3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar penilaian penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penilaian penelitian yang berpatokan pada
standar penilaian penelitian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
Lembaga Penjamin Mutu Pergururan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihakpihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para
dosen.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
penilaian penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
penilaian penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENILAIAN
PENELITIAN
Manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar penilaian penelitian.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar penilaian penelitian
dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penilaian penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar penilaian penelitian.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar penilaian penelitian.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar penilaian penelitian.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar penilaian penelitian.
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5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
penilaian penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar penilaian
penelitian terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
(LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima,
serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual
mutu ini
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar penilaian penelitian
ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian
penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian
penelitian.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
II.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga
isi standar penilaian penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar penilaian penelitian, agar
dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar penilaian
penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar penilaian
penelitian Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
penilaian penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar penilaian
penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar penilaian penelitian.
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5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PENILAIAN
PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
penilaian penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penilaian penelitian ini.

VII. CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar penilaian
penelitian, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
VIII. REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN
Tujuan manual peningkatan standar penilaian penelitian adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar penilaian
penelitian pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar penilaian penelitian
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar penilaian penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar penilaian penelitian dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penilaian penelitian
Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penilaian
penelitian.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar penilaian penelitian.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar penilaian
penelitian.
5. Menetapkan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
penilaian penelitian terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penilaian penelitian ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual
mutu ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g.

h.

Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar sarana dan prasarana
penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar sarana
dan prasarana penelitian.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali hendak
dirancang, diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan sarana dan prasarana penelitian di unit kerja di
lingkungan Universitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan
untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan
penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk survey.
6. Formulir standar peneliti.

REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus.
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
3. Sebagai pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di
Universitas Negeri Manado.
4. Sebagai acuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian di
Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar sarana dan prasarana penelitian disahkan dan
dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan
untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan
penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk survey.
6. Formulir standar peneliti.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus.

MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sarana dan prasarana
penelitian dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi sarana dan
prasarana penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang
digunakan untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan
penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk survey.
6. Formulir standar peneliti.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
sehingga isi standar sarana dan prasarana penelitian dapat tercapai atau
terpenuhi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar sarana dan prasarana
penelitian, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya
standar sarana dan prasarana penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana penelitian.
DEFINISI ISTILAH
1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan
untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan
penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk survey.
6. Formulir standar peneliti.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

347

4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian adalah
untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar sarana
dan prasarana penelitian pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir
semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan
untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan
penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk survey.
6. Formulir standar peneliti.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan
kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN
Tujuan manual penetapan standar pengelolaan penelitian adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di
Universitas Negeri Manado
2. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar
pengelolaan penelitian Unima
RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar pengelolaan penelitian ini ditetapkan dan
dinyatakan berlaku,
2. Pada pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Negeri
Manado
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar pengelolaan penelitian yaitu olah pikir untuk
menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang
dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado
2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian yaitu menuliskan isi
standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap
dan utuh
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian, dalam hal tindakan
persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga
standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Sosialisasi standar kompetensi lulusan yaitu upaya penyamaan
persepsi dan uji public untuk mendapatkan masukan sebagai umpan
balik bagi pengembangan dan peningkatan standar pengelolaan
penelitian,
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LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan standar pengelolaan
penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Menjadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik
tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan
standar pengelolaan penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado dan
Rancangan Induk Penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan
penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan
memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan
penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar
kompetensi lulusan terdiri dari:
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1. Unit pelaksana penelitian untuk standar pengelolaan penelitian yaitu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian terhadap Masyarakat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual penetapan standar pengelolaan
penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN.
Tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai kompetensi pengelolaan penelitian,
2. acuan dalam melaksanakan standar pengelolaan penelitian Unima
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam
implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah tolok ukur dan
kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar
pengelolaan penelitian.
2. Manual merupakan uraian mengenai Langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar
pengelolaan penelitian.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar
pengelolaan penelitian
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pengelolaan
penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Persiapan administrative dokumen untuk pelaksanaan standar
pengelolaan penelitian.
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2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar pengelolaan penelitian.
4. Melaksanakan manual standar pengelolaan penelitian sesuai standar
dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDAR pengelolaan penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan penelitian sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelolaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pengelolaan
penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pengelolaan penelitian
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pengelolaan penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan
penelitian
REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLA
PENELITIAN.
Tujuan manual EVALUASI STANDAR kompetensi lulusan adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLA
PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengelola penelitian,
yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar isi pengelola penelitian.
2. pada semua isi standar pengelola penelitian
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pengelola penelitian
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PENGELOLA PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pengelola penelitian
Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pengelola
penelitian
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar pengelola penelitian yang
dinilai
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3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar pengelola penelitian
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar pengelola penelitian
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar pengelola penelitian
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar pengelola penelitian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar pengelola
penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pengelola
penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelola penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pengelola penelitian,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Matriks Penilaian Borang Areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLA
PENELITIAN
Tujuan manual pengendalian standar pengelola penelitian adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar pengelola penelitian, sehingga isi
standar pengelola penelitian dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENGELOLA PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pengelola
penelitian telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar isi pengelola penelitian
2. pada semua isi standar pengelola penelitian
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pengelola penelitian
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengelola
penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
pengelola penelitian tertuatama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengelola
penelitian
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
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4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar pengelola penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PENGELOLA
PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pengelola penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pengelola
penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelola penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pengelola
penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelola
penelitian.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman Penelitian di
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR pengelolaan penelitian
adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar
pengelolaan penelitian pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLA PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar pengelola penelitian berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelola penelitian
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar pengelola penelitian, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar pengelola penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar pengelola penelitian dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLA PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengelola
penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pengelola
penelitian
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar pengelola penelitian
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pengelola
penelitian.
5. Menetapkan standar pengelola penelitian yang lebih tinggi
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
pengelola penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pengelola
penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelola penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR
pengelola penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pengelola penelitian
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pengelola penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelola
penelitian.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman
penelitan di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

375

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

376

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

Kode/No:

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

377

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan
kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Tujuan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
adalah sebagai:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang Pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat
2. Sebagai pedoman dalam melakukan pendanaan dan pembiayaan
penelitian di Universitas Negeri Manado
3. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima
RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan
keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat
terpenuhi
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran
yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik.
DEFINISI ISTILAH
1. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan
prasarana yang diibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan
proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang
digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit
terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma
perguruan tinggi
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3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana
dan prasarana penelitian.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti,
2. Rektor mengalokasikan dana penelitian baik yang bersumber dari
PNBP maupun APBN
3. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian.
4. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
5. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENDANAAN
DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado (Rektor dan Wakil
Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan
keuangan dan administrasi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual penetapan standar pengelolaan
penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan
pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar penelitian
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
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2. Dokumen Panduan Penellitian LP2M Unsyiah
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Tujuan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
adalah sebagai:
3. Acuan dalam mencapai kompetensi pendanaan dan pembiayaan
penelitian,
4. Acuan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian di Unima
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus
dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja
pada semua aras
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah
tolak ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam
mencapai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manual mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan
uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus
dilakukan dalam mencapai standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Persiapan administrative dokumen untuk pelaksanaan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian,
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga
kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Melaksanakan manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelolaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
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REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Peneliitian LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Tujuan manual EVALUASI STANDAR pendanaan dan pembiayaan
penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi
ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar isi pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
2. pada semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala : harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian
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2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
6. Menuusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENDANAAN
DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pendanaan dan pembiayaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pendanaan dan
pengelolaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengelolaan
penelitian
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengelolaan
penelitian
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan
pengelolaan penelitian
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3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Tujuan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian, sehingga isi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian telah dievaluasi, agar dapat dilakukan
pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pendanaan dan
pembiayaan penelitian
2. Pada semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
pembiayaan dan pembiayaan penelitian tertuatama masalah dan
hambatan yang ditemui
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2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola pendanaan dan pembiayaan penelitian maupun pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN.
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR pendanaan dan pembiayaan
penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yaitu durasi
waktu pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan
ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
pendanaaan dan pembiayaan penelitian.
5. Menetapkan standar pendanaan dan pengelolaan pembiayaan yang
lebih tinggi
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pendanaan dan pembiayaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendaaan dan pembiayaan penelitian.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR
pendaaan dan pembiayaan penelitian, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian.
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan
kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

403

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian
kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali
hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat
diUniversitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah piker
untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu
Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat:
menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan
persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil
pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Hasil Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat
yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit
kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian
kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus
dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran,
spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan
standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar hasil pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran,
spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan
standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual hasil pengabdian kepada
masyarakat:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar hasil
pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

411

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No:

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

412

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen
tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya,
tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian
kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan
apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat
dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar hasil pengabdian
kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai denga nisi
standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Hasil Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat
yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil
pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi pengendalian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi hasil pengabdian
kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pengabdian kepada
masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
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1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

416

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No:

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

417

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat
adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar hasil pengabdian
kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan
pengendalian untuk terpenuhinya standar hasil pengabdian kepada
masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian
kepada masyarakat.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar hasil pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan hambatan
yang ditemui
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2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar hasil pengabdian
kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar hasil pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola hasil pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar hasil pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar hasil
pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada
masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi
waktu pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan
ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar hasil pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar hasil
pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih
tinggi
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan hasil
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar hasil pengabdian kepada
masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
hasil pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar hasil pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian hasil
pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar hasil
pengabdian kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalu
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan
kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat
adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian
kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi
pengabdian kepada masyarakat
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak
dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat diUniversitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat: olah pikir
untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat
tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu
Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan
isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree
atau KPIs.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan
persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian
kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada
masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Isi Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat
yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada
masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat
melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar isi
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit
kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait isi pengabdian kepada
masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan
dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran,
spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan
standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar isi pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran,
spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan
standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual isi pengabdian kepada
masyarakat:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi
pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
isi pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar isi
pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar isi pengabdian
kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang
suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pengabdian kepada
masyarakat.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada
masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan
atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar hasil pengabdian
kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai denga nisi
standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Isi Pengabdian kepada
Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi
pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari isi pengabdian kepada masyarakat
yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi
pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi pengendalian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi isi pengabdian
kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi
pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar isi pengabdian kepada
masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat
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3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat
adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar isi pengabdian
kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan
pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pengabdian kepada
masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar isi pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
isi pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan hambatan
yang ditemui
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2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar isi pengabdian
kepada masyaraka
3. Merekam semua kegiatan perbaika
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar isi
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar isi pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola isi pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar isi pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar isi pengabdian
kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat
adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar isi
pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
IX.
Pada saat pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
X.
Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar isi pengabdian kepada
masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam pelaksanaan standar isi pengabdian kepada
masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi waktu
pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dan
ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar isi pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar isi
pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji isi laporan dan
menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar isi
pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih
tinggi
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan isi
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar isi pengabdian kepada masyarakat
yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
isi pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar isi pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
isi pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian isi pengabdian
kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar isi pengabdian
kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan
kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

453

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat
adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian
kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses
pengabdian kepada masyarakat
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali
hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat
diUniversitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir
untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat
tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu
Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat:
menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan
persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses
pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Proses Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari proses semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat
yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada
masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat
melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar proses
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit
kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian
kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat
di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus
dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual proses pengabdian kepada
masyarakat:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
proses pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar proses
pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar proses
pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat
adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen
tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya,
tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses
pengabdian kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian
kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan
apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat
dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar proses pengabdian
kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi
standar proses pengabdian kepada masyarakat.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Proses Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari proses pengabdian kepada masyarakat
yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses
pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi pengendalian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi proses
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar proses pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
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1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada
masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pengendalian standar proses pengabdian kepada
masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses
pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi proses standar isi pengabdian
kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan
pengendalian untuk terpenuhinya standar proses pengabdian kepada
masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada
masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar proses pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
proses pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan
hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar proses
pengabdian kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
proses pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar proses pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola proses pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar proses
pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen
yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian
kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar proses
pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
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2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat
adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar
proses pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar proses pengabdian kepada
masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam pelaksanaan standar proses pengabdian kepada
masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi
waktu pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dan
ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar proses pengabdian
kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar proses
pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji proses laporan
dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat

474

4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar proses
pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang
lebih tinggi
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan proses
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar proses pengabdian kepada
masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
proses pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar proses pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
proses pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian proses
pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar proses
pengabdian kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan
kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali
hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat
diUniversitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah
pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk
mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:
menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:
tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Penilaian
Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari proses semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD
atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit
kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian
kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus
dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
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3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya,
tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan
apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat
dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi
standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Penilaian Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada
masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses
pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi pengendalian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi penilaian
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan
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CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

491

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No:

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

492

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya,
tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan
apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat
dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi
standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Penilaian Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada
masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses
pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi pengendalian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi penilaian
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan
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CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya
peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap
akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap
akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada
setiap akhir siklus
2. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi
waktu pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat
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2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji proses laporan
dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang
lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan penilaian
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
penilaian pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen
yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian penilaian
pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima

500

3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan
kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksana
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pertama kali
hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
diUniversitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: olah
pikir untuk menghasilkan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk
mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Pelaksana
Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari proses semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD
atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit
kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian
kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

507

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Kode/No:
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL PELAKSANAAN Tanggal :
STANDAR PELAKSANA
Revisi
:
PENGABDIAN KEPADA
Halaman :
MASYARAKAT

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

508

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN PELAKSANA PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus
dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja
pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
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3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya,
tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan
apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat
dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi
standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada
masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi pengendalian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi pelaksana
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan
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CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
terpenuhi.
2. Pada semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan
hambatan yang ditemui
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2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen
yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat.
REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya
peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap
akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap
akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar pelaksana pengabdian
kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada
setiap akhir siklus
2. Siklus standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi
waktu pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
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2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji proses laporan
dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang
lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan pelaksana
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar pelaksana pengabdian kepada
masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen
yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
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3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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MANUAL SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat adalah sebagai:
1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang
dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan
lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour,
Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga
standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari proses semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus
ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari
no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit
kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian
kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survey
4. Formulir/template standar
REFERENSI
1. Panduan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN PELAKSANA SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit
kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan
dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan
dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang
bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang
bersangkutan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat.
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1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Kemenristekdikti 2016
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3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi
standar dapat dikendalikan
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau
pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara
berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi
standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
SARANA
DAN
PRASARANA
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Sarana dan Prasarana
Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja
dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi pengendalian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang
bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang
bersangkutan
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CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar sarana dan
pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah
yaitu
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan
pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan
pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan
pengabdian kepada masyarakat

prasarana
dokumen
prasarana
prasarana
prasarana

REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

543

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No:

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

544

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar
dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SARANA
DAN
PRASARANA
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan
pengendalian untuk terpenuhinya standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terutama
masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
SARANA
DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengelola pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat.
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REFERENSI
1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

548

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No:

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

549

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya
peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA
DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada
setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk
memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dan
dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
yaitu durasi waktu pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:
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1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji proses laporan
dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar sarana
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Unit pelaksana pengelola standar sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah
dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat
REFERENSI
1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Kemenristekdikti 2016
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2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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MANUAL PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah,
nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama
kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah
pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk
mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat:
menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat:
tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
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2.

Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD
atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan
Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
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2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti
2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Negeri
Manado
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.
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II. TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Untuk memenuhi standar pengelolaan pada pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
Untuk melaksanakan standar pengelolaan pada pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Negeri Manado.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata
diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat:
ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam
pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi
pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELASKSANAAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara
periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
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VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat adalah:
1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII.CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa formulir/template standar.
Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
VIII. REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemendikbud
2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.
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II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kepada
masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan
atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau
dipenuhi.
Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
IV. DEFINISI ISTILAH
Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar pengelolaan pengelolaan kepada masyarakat.
Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk
mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut
telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat.
V.

1.

2.

3.

4.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
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5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi
pengendalian..
VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat adalah:
1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
VIII. REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemendikbud
2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.
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II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
III. RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata
diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
sehingga
penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
1. 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 gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
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6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau
rekomendasi.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat adalah:
1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan,
dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
VII.CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat.
VIII. REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek
dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.
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II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANA STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan.
Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda,
misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan
menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat pada waktu sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Manado,
tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Negeri
Manado dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Negeri Manado.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
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3. Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut
sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat
struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan..
VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa formulir/template standar.
Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
VIII. REFERENSI
1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemendikbud
2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
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MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM
5. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.
6. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Pendanaan
dan Pembiayaan PKM.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENETAPAN
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

STANDAR

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM adalah proses
berpikir menyusun standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang
sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM adalah
menuliskan deskripsi standar pendanaan dan pembiayaan PKM dalam
bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan
menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree.
3. Mengesahkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM adalah
tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini
dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar pendanaan dan
pembiayaan PKM dengan cara mengundang stakeholder (pemangku
kepentingan) internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan
input.
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LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar pendanaan dan
pembiayaan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar .pendanaan dan pembiayaan.
3. Mencatat standar suasana akademik yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek pendanaan dan
pembiayaan.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standard pendanaan dan pembiayaan yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendanaan dan
pembiayaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana dengan
memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standard pendanaan
dan pembiayaan PKM untuk memastikan tidak ada kesalahan
gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standard pendanaan dan pembiayaan
PKM melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENDANAAN
DAN
PEMBIAYAAN PKM
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) dan Unit Pengelola
Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator
dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh
tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan
keahlian dibidangnya.
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CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
4. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
6. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
7. Formulir/template standar.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM
Tujuan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan adalah
sebagai:
1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar pendanaan dan pembiayaan ini ditetapkan dan
dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan adalah tolok ukur
dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar
pendanaan dan pembiayaan.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar pendanaan
dan pembiayaan.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar
pendanaan dan pembiayaan.

584

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan PKM Unima sebagai berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standard
pendanaan dan pembiayaan.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standard pendanaan dan pembiayaan
PKM kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan.
4. Melaksanakan manual standar pendanaan dan pembiayaan PKM
sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan pendanaan dan pembiayaan
kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan
pembiayaan PKM sebagai tolak ukur pencapaian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDAR pendanaan dan pembiayaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan PKM
yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan
fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan PKM, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja
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3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar pendanaan dan
pembiayaan PKM tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan
pendanaan PKM
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM
Tujuan manual EVALUASI STANDAR kompetensi lulusan adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PKM
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pendanaan dan
pembiayaan PKM, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi
ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar pendanaan dan
pembiayaan.
2. Pada semua isi standar sarana dan prasarana PKM.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pendanaan dan
pembiayaan PKM.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pendanaan dan
pembiayaan PKM Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala : harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pendanaan dan
pembiayaan.

589

2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar pendanaan dan pembiayaan
yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standard pendanaan dan pembiayaan PKM.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan
PKM.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENDANAAN
DAN
PEMBIAYAAN PKM
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
pendanaan dan pembiayaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan yaitu
fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
standard pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar pendanaan dan
pembiayaan PKM tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan
pendanaan dan pembiayaan PKM.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
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2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

593

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN PKM
Tujuan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan adalah
untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, sehingga
pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pendanaan dan
pembiayaan telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian
untuk terpenuhinya standar isi pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Pada semua isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan
PKM.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan PKM.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pendanaan dan
pembiayaan Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
pendanaan dan pembiayaan PKM terutama masalah dan hambatan
yang ditemui.
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2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pendanaan dan
pembiayaan PKM.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pendanaan dan
pembiayaan kepada pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja
dengan lampiran saran atau rekomendasi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pendanaan dan pembiayaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan yaitu
fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pendanaan
pembiayaan PKM, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan
pembiayaan PKM.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan
pembiayaan PKM.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan
pembiayaan PKM.

dan
dan
dan
dan

REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
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3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM.
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR pendanaan dan pembiayaan
adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan PKM pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan berakhir
dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester
berjalan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan secara berkala dan
berkelanjutan.
3. Siklus standar sarana dan prasarana yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar pendanaan dan pembiayaan serta ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pendanaan dan
pembiayaan Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan
dan pembiayaan.
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2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
pendanaan dan pembiayaan PKM.
5. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang lebih
tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
pendanaan dan pembiayaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan yaitu
fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDARd
pendanaan dan pembiayaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pendanaan dan pembiayaan.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan
pembiayaan.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar
pendanaan dan pembiayaan PKM.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kemahasiswaan di Universitas
Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar
Kemahasiswaan
RUANG
LINGKUP
KEMAHASISWAAN

MANUAL

PENETAPAN

STANDAR

Manual ini berlaku:
1. Ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang,
dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan kemahasiswaan di unit kerja di lingkungan
Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH
5. Merancang Standar Kemahasiswaan adalah proses berpikir menyusun
standar kemahasiswaan yang sistematis dan tertata dengan merujuk
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum
lainnya.
6. Memformulasikan Standar Kemahasiswaan adalah menuliskan
deskripsi standar kemahasiswaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan
utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi Audience,
Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
7. Mengesahkan Standar Kemahasiswaan adalah tindakan persetujuan
oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
8. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Kemahasiswaan
dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal
kampus untuk mendapatkan input.
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LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
5. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar kemahasiswaan.
6. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar kemahasiswaan.
7. Mencatat standar kemahasiswaan yang tercantum, baik secara eksplisit
maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
8. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
9. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal untuk
mendapatkan input mengenai aspek kemahasiswaan.
10. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
11. Memformulasikan naskah awal standar kemahasiswaan dengan
menggunakan rumus ABCD.
12. Melakukan uji publik naskah awal standar kemahasiswaan dengan
mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan
input.
13. Memformulasikan kembali naskah awal standar kemahasiswaan
dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor
8.
14. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
kemahasiswaan yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
15. Mensahkan naskah standar kemahasiswaan dalam bentuk keputusan
Rektor.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang
berkaitan dengan standar ini.
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CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
kemahasiswaan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
kemahasiswaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
KEMAHASISWAAN
7. Sebagai pemenuhan standar kemahasiswaan di Universitas Negeri
Manado.
8. Sebagai acuan pelaksanaan standar kemahasiswaan di Universitas
Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
KEMAHASISWAAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar kemahasiswaan ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar kemahasiswaan berarti melaksanakan semua
pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar
kemahasiswaan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar kemahasiswaan yang
sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar kemahasiswaan kepada sivitas akademika
Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar kemahasiswaan.
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4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang berpatokan pada
standar kemahasiswaan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
STANDAR
KEMAHASISWAAN
Lembaga Penjamin Mutu Pergururan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihakpihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
kemahasiswaan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
kemahasiswaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN
Manual evaluasi standar kemahasiswaan adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar kemahasiswaan.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
KEMAHASISWAAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar kemahasiswaan dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi kemahasiswaan.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
kemahasiswaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar kemahasiswaan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
KEMAHASISWAAN
1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan
yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar kemahasiswaan.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar kemahasiswaan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar kemahasiswaan.
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5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
kemahasiswaan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
kemahasiswaan terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
(LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima,
serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual
mutu ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar kemahasiswaan ini,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
4. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
5. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
6. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar
kemahasiswaan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN
Manual evaluasi standar kemahasiswaan adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar kemahasiswaan.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
KEMAHASISWAAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar kemahasiswaan dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi kemahasiswaan.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
kemahasiswaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar kemahasiswaan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
KEMAHASISWAAN
1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan
yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar kemahasiswaan.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan
isi standar kemahasiswaan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar kemahasiswaan.

618

5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
kemahasiswaan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado
disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
kemahasiswaan terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
(LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima,
serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual
mutu ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar kemahasiswaan ini,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
7. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
8. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
9. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar
kemahasiswaan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
KEMAHASISWAAN
Tujuan manual peningkatan standar kemahasiswaan adalah untuk
menjamin
keberlanjutan
upaya-upaya
peningkatan
standar
kemahasiswaan pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
KEMAHASISWAAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar kemahasiswaan berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar kemahasiswaan merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar kemahasiswaan, dan dilaksanakan secara berkala
pada setiap akhir semester
2. Siklus standar kemahasiswaan yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar kemahasiswaan dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR KEMAHASISWAAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar kemahasiswaan
Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar
kemahasiswaan.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar kemahasiswaan.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan
kemahasiswaan.
5. Menetapkan standar kemahasiswaan yang lebih tinggi.

standar

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
kemahasiswaan terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar kemahasiswaan ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk
manualmutu ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah,
nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.
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II.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
ALUMNI
1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan
standar pengelolaan Alumni Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar
pengelolaan alumni

III.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan alumni pertama kali hendak dirancang,
dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan alumni Universitas Negeri Manado.

IV. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar pengelolaan alumni: olah pikir untuk
menghasilkan standar pengelolaan alumni secara terstruktur dan
sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk
mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar pengelolaan alumni: menuliskan isi standar
pengelolaan alumni ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan alumni: tindakan persetujuan dan
pengesahan standar pengelolaan alumni sehingga standar pengelolaan
alumni dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan alumni
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
pengelolaan alumni.
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2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan
standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan
mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan alumni
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan alumni dengan
memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan
alumni untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan alumni melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
V.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan
Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VI. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan alumni.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
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4. Formulir/template standar.
VII. REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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I.
VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
6. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
7. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
8. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
9. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
7. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
9. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
10.Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
11.Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
12.Menjadi universitas mandiri.

631

II.

TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
1. Untuk memenuhi standar pengelolaan alumni di Universitas Negeri
Manado.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan alumni di Universitas Negeri
Manado

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
ALUMNI
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengelolaan alumni harus dilaksanakan dalam
implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pengelolaan alumni: ukuran, spesifikasi,
patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus
dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh
penerima tugas.
V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
standar pengelolaan alumni.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan alumni kepada seluruh tenaga
kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau
POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
pengelolaan alumni.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan
standar pengelolaan alumni sebagai tolok ukur pencapaian.
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VI.

KUALIFIKASI
PEJABAT/PETUGAS
YANG
MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan alumni adalah:
1. Unit khusus pengelolaan alumni/IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Warek 3 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh
standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumenVtertulis
berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atauVsejenisnya, tentang
suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standarVpengelolaan alumni.
VIII.REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
6. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
7. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
8. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
9. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
7. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
9. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
10.Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
11.Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
12.Menjadi universitas mandiri.
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II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni
sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan
dan ditingkatkan.
III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni:
diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau
pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar
pengelolaan alumni telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan
agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala,
untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
V. LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,
bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar
pengelolaan alumni.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni
yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah
dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
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5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran
di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan
alumni kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri
Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ALUMNI
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
alumni adalah:
1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 3 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh
standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan alumni yang bersangkutan.
VII.CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
VIII. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
5. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.
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II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni
sehingga isi standar pengelolaan alumni dapat tercapai/terpenuhi.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni telah dievaluasi
pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian
berupa koreksi agar standar pengelolaan alumni terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar
pengelolaan alumni sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan
standar pengelolaan alumni dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga
ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan alumni
dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan alumni.
V.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap
sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar pengelolaan alumni, atau apabila isi
standar pengelolaan alumni gagal dicapai.
Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan
ketercapaian isi standar pengelolaan alumni.
Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit
kerja dan pimpinan Universitas Universitas Negeri Manado, disertai
saran atau rekomendasi.
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VI.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
alumni adalah:
1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar
pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar
pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
VIII. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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I. VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Negeri Manado, maka
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan
yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang
harus dicapai adalah:
7. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah
kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilainilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
9. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
10.Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
11.Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional
dan internasional; dan
12.Menjadi universitas mandiri.
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II. TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni
setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan alumni.
III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Manual ini berlaku:
1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan alumni dalam suatu
siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan alumni tersebut
ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam
atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5
tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.
IV. DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi
dan memperbaiki isi standar pengelolaan alumni, secara periodik dan
berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan alumni: tindakan menilai isi standar
pengelolaan alumni didasarkan, antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Manado,
tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Negeri
Manado dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Negeri.
3. Siklus standar pengelolaan alumni: durasi atau masa berlakunya
standar pengelolaan alumni sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
V.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN ALUMNI
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan alumni.
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2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait
dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan alumni.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan alumni sehingga menjadi
standar pengelolaan alumni baru yang lebih tinggi daripada standar
pengelolaan alumni sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
pengelolaan alumni yang lebih tinggi tersebut sebagai standar
pengelolaan alumni yang baru.
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN
PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan alumni adalah: PR 3
atau unit kerja khusus pengelolaan alumni atau IKA-Unima sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
VII.CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan
dengan manual penetapan standar pengelolaan alumni.
VIII. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA
1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Kerjasama.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar
Kerjasama.
RUANG
LINGKUP
KERJASAMA

MANUAL

PENETAPAN

STANDAR

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Kerjasama.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Kerjasama adalah proses berpikir menyusun
standar kerjasama yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum
lainnya.
2. Memformulasikan Standar Kerjasama adalah menuliskan deskripsi
standar kerjasama dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan
lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi Audience,
Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Mengesahkan Standar Kerjasama adalah tindakan persetujuan oleh
pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar kerjasama
dengan cara mengundang stakeholder (pemangku kepentingan)
internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar kerjasama.
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2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar kerjasama.
3. Mencatat standar suasana akademik yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek kerjasama.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar kerjasama yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar kerjasama dengan
memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standard kerjasama
pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar kerjasama melalui penetapan
dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) dan Unit Pengelola
Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator
dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh
tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan
keahlian dibidangnya.
CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kerjasama.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
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4. Formulir/template standar.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA
Tujuan manual pelaksanaan standar kerjasama adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar kerjasama di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar kerjasama di Universitas Negeri
Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
KERJASAMA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar kerjasama ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar kerjasama adalah tolok ukur dan kriteria
khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar kerjasama.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar kerjasama.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar
kerjasama.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR KERJASAMA
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar kerjasama UNIMA
sebagai berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar
kerjasama.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar kerjasama kepada seluruh
dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
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3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar kerjasama.
4. Melaksanakan manual standar kerjasama sesuai standar dan manual
yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan standar kerjasama dengan
menggunakan standar kerjasama sebagai tolak ukur pencapaian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDAR kerjasama terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar kerjasama.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar kerjasama, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
kerjasama.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar kerjasama tentang
suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
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5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA
Tujuan manual EVALUASI STANDAR kerjasama adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar kerjasama.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar kerjasama, yaitu untuk
menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian
standar kerjasama.
2. Pada semua isi standar kerjasama.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar kerjasama.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
KERJASAMA
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar kerjasama Unima
sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala : harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar kerjasama.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar kerjasama yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar kerjasama.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar kerjasama.
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5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar kerjasama.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar kerjasama.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar kerjasama
terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar kerjasama.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar kerjasama, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
kerjasama.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar kerjasama tentang
suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA
Tujuan manual pengendalian standar kerjasama adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar kerjasama, sehingga pengedalian
evaluasi isi standar kerjasama dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
KERJASAMA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar kerjasama telah
dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya
standar isi standar kerjasama.
2. Pada semua isi standar kerjasama.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar kerjasama.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar kerjasama.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR KERJASAMA
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar kerjasama Unima
sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
kerjasama terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar kerjasama.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar kerjasama.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
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6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kerjasama kepada
pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran
atau rekomendasi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
kerjasama terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar kerjasama.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar kerjasama, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR kerjasama adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standard kerjasama
pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
KERJASAMA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar kerjasama berakhir dan perlu upaya
peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kerjasama.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar kerjasama merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan secara
berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana secara berkala dan
berkelanjutan.
3. Siklus kerjasama yaitu durasi waktu pelaksanaan standar kerjasama
serta ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR KERJASAMA
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar kerjasama Unima
sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar kerjasama.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan
kerjasama.
5. Menetapkan standar kerjasama yang lebih tinggi.

standar

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
kerjasama terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar kerjasama.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR
kerjasama, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
kerjasama.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar kerjasama.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar
kerjasama.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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MANUAL INTERNASIONALISASI KAMPUS
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Internasionalisasi Kampus.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar
Internasionalisasi Kampus.
UANG
LINGKUP
MANUAL
INTERNASIONALISASI KAMPUS

PENETAPAN

STANDAR

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Internasionalisasi Kampus.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Internasionalisasi Kampus adalah proses berpikir
menyusun standar Internasionalisasi Kampus yang sistematis dan
tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Internasionalisasi Kampus adalah
menuliskan deskripsi standar Internasionalisasi Kampus dalam
bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan
menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree.
3. Mengesahkan Standar Internasionalisasi Kampus adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan
berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar
Internasionalisasi Kampus dengan cara mengundang stakeholder
(pemangku kepentingan) internal dan/atau eksternal kampus untuk
mendapatkan input.
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LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar Internasionalisasi
Kampus.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar sarana dan prasarana.
3. Mencatat standar Internasionalisasi Kampus yang tercantum, baik
secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek Internasionalisasi Kampus.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar sarana dan prasarana yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Internasionalisasi
Kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Internasionalisasi Kampus
dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar
Internasionalisasi Kampus untuk memastikan tidak ada kesalahan
gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar Internasionalisasi Kampus
melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI
KAMPUS
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) dan Unit Pengelola
Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator
dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh
tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan
keahlian dibidangnya.
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CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Internasionalisasi
Kampus.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Tujuan manual pelaksanaan standar internasionalisasi kampus adalah
sebagai:
9. Untuk memenuhi standar internasionalisasi kampus di Universitas
Negeri Manado.
10. Untuk melaksanakan standar internasionalisasi kampus di Universitas
Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar internasionalisasi kampus ini ditetapkan dan
dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar internasionalisasi kampus adalah tolok ukur
dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar
internasionalisasi kampus.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar
internasionalisasi kampus.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar
internasionalisasi kampus.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR
STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

PELAKSANAAN
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Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar internasionalisasi
kampus Unima sebagai berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standard
internasionalisasi kampus.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar internasionalisasi kampus
kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar internasionalisasi kampus.
4. Melaksanakan manual standar internasionalisasi kampus sesuai
standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan standar isi internasionalisasi
kampus dengan menggunakan standar internasionalisasi kampus
sebagai tolak ukur pencapaian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI
KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDAR internasionalisasi kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar internasionalisasi kampus yaitu
fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar internasionalisasi kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standard internasionalisasi
kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
internasionalisasi kampus.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar internasionalisasi
kampus. tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan
internasionalisasi kampus.
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REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR INTERNASIONALISASI
KAMPUS
Tujuan manual EVALUASI STANDAR Internasionalisasi Kampus
adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Internasionalisasi
Kampus.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar Internasionalisasi
Kampus, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar Internasionalisasi Kampus.
2. Pada semua isi standar Internasionalisasi Kampus.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar Internasionalisasi
Kampus.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Internasionalisasi
Kampus Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala : harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar
Internasionalisasi Kampus.
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2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar Internasionalisasi Kampus
yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar Internasionalisasi Kampus.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar Internasionalisasi Kampus.
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
INTERNASIONALISASI
KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
Internasionalisasi Kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Internasionalisasi Kampus yaitu
fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Internasionalisasi Kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Internasionalisasi
Kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
Internasionalisasi Kampus.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar Internasionalisasi
Kampus tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan
Internasionalisasi Kampus.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
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2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

688

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Tujuan manual pengendalian standar Internasionalisasi Kampus adalah
untuk mengendalikan pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus,
sehingga pelaksanaan isi standar Internasionalisasi Kampus dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar Internasionalisasi
Kampus telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar isi Internasionalisasi Kampus.
2. Pada semua isi standar Internasionalisasi Kampus.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Internasionalisasi
Kampus.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Internasionalisasi
Kampus Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
Internasionalisasi Kampus terutama masalah dan hambatan yang
ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan
yang
terjadi
dalam
pelaksanaan
standard
Internasionalisasi Kampus.
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3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Internasionalisasi
Kampus kepada pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan
lampiran saran atau rekomendasi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTERNASIONALISASI
KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
Internasionalisasi Kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Internasionalisasi Kampus yaitu
fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Internasionalisasi Kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar Internasionalisasi
Kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi
Kampus.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi
Kampus.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi
Kampus.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 teNtang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR Internasionalisasi Kampus
adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar
Internasionalisasi Kampus pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
INTERNASIONALISASI KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus berakhir
dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester
berjalan.
2. Untuk semua isi standar Internasionalisasi Kampus.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar Internasionalisasi Kampus
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus, dan
dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar Internasionalisasi Kampus secara berkala dan
berkelanjutan.
3. Siklus standar Internasionalisasi Kampus yaitu durasi waktu
pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus serta ditetapkan
secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar Internasionalisasi
Kampus Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar
Internasionalisasi Kampus.
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2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar Internasionalisasi Kampus.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
Internasionalisasi Kampus.
5. Menetapkan standar Internasionalisasi Kampus yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI
KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan
Internasionalisasi Kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Internasionalisasi Kampus yaitu
fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Internasionalisasi Kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR
Internasionalisasi Kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
Internasionalisasi Kampus.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar
Internasionalisasi Kampus.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar
Internasionalisasi Kampus.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

695

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI
11. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Visi dan Misi.
12. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Visi dan
Misi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN
MISI
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Visi dan Misi.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Visi dan Misi adalah proses berpikir menyusun
standar Visi dan Misi yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum
lainnya.
2. Memformulasikan Standar adalah menuliskan deskripsi Visi dan Misi
standar Visi dan Misi dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan
lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour,
Competence, dan Degree.
3. Mengesahkan Standar Visi dan Misi adalah tindakan persetujuan oleh
pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar Visi dan Misi
dengan cara mengundang stakeholder (pemangku kepentingan)
internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR VISI DAN MISI
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar Visi dan Misi.
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2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar Visi dan Misi.
3. Mencatat standar Visi dan Misi yang tercantum, baik secara eksplisit
maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal untuk
mendapatkan input mengenai aspek Visi dan Misi.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar Visi dan Misi yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana
dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standard Visi dan Misi dengan
memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standard Visi dan Misi
untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan
penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar Visi dan Misi melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) dan Unit Pengelola
Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator
dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh
tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan
keahlian dibidangnya.
CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Visi dan Misi.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
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4. Formulir/template standar.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan
Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI
Tujuan manual pelaksanaan standar Visi dan Misi adalah sebagai:
3. Untuk memenuhi standar Visi dan Misi di Universitas Negeri
Manado.
4. Untuk melaksanakan standar Visi dan Misi di Universitas Negeri
Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI
DAN MISI
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Visi dan Misi ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar Visi dan Misi adalah tolok ukur dan kriteria
khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar Visi dan
Misi.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar Visi dan
Misi.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar Visi dan
Misi.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR VISI DAN MISI
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar Visi dan Misi
Unima sebagai berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sarana
dan prasarana.
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2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar Visi dan Misi kepada seluruh
dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar Visi dan Misi.
4. Melaksanakan manual standar Visi dan Misi sesuai standar dan
manual yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan Visi dan Misi dengan
menggunakan standar Visi dan Misi sebagai tolak ukur pencapaian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan Visi dan Misi
terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Visi dan Misi yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Visi dan Misi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Visi dan Misi,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
Visi dan Misi.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar Visi dan Misi
tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan Visi dan Misi.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI
Tujuan manual EVALUASI STANDAR Visi dan Misi adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar Visi dan Misi.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN
MISI
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar Visi dan Misi, yaitu
untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana.
2. Pada semua isi standar Visi dan Misi.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar Visi dan Misi.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
VISI DAN MISI
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Visi dan Misi Unima
sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala : harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar Visi dan Misi.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar Visi dan Misi yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar Visi dan Misi.
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4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standard Visi dan Misi.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar Visi dan Misi.
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar Visi dan Misi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar Visi dan
Misi terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Visi dan Misi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Visi dan Misi,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
Visi dan Misi.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar Visi dan Misi
tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan Visi dan Misi.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi

711

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI
Tujuan manual pengendalian standar Visi dan Misi adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar Visi dan Misi, sehingga pelaksanaan
isi standar sarana dan prasarana dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI
DAN MISI
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar Visi dan Misi telah
dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya
standar isi Visi dan Misi.
2. Pada semua isi standar Visi dan Misi.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar Visi dan Misi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Misi.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR VISI DAN MISI
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Visi dan Misi
Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
sarana dan prasarana PKM terutama masalah dan hambatan yang
ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar Visi dan Misi.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar Visi dan Misi.
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5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Visi dan Misi kepada
pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran
atau rekomendasi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar Visi
dan Misi terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Visi dan Misi yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Visi dan Misi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar Visi dan Misi,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

716

7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI
Tujuan manual PENINGKATAN STANDARd Visi dan Misi adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar Visi dan Misi
pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI
DAN MISI
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar Visi dan Misi berakhir dan perlu upaya
peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Misi
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar Visi dan Misi merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan secara
berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar Visi dan Misi secara berkala dan berkelanjutan.
3. Siklus standar Visi dan Misi yaitu durasi waktu pelaksanaan standard
Visi dan Misi serta ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR VISI DAN MISI
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar Visi dan Misi
Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar Visi dan
Misi.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar Visi dan Misi.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar Visi dan
Misi.
5. Menetapkan standar Visi dan Misi yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar Visi
dan Misi terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Visi dan Misi yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Visi dan Misi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR Visi dan
Misi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
Visi dan Misi.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar Visi dan Misi.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Visi
dan Misi.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

721

7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA
1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Tata Kelola.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Tata
Kelola.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA
KELOLA
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Tata Kelola.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Tata Kelola adalah proses berpikir menyusun
standar Tata Kelola yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum
lainnya.
2. Memformulasikan Standar Tata Kelola adalah menuliskan deskripsi
standar Tata Kelola dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan
lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi Audience,
Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Mengesahkan Standar Tata Kelola adalah tindakan persetujuan oleh
pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar Tata Kelola
dengan cara mengundang stakeholder (pemangku kepentingan)
internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR TATA KELOLA
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar Tata Kelola.
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2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar Tata Kelola.
3. Mencatat standar Tata Kelola yang tercantum, baik secara eksplisit
maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek Tata Kelola.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Tata Kelola
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standard Tata Kelola yang bersangkutan
dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Tata Kelola dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standard Tata Kelola dengan
memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Tata Kelola
untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan
penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar Tata Kelola melalui
penetapan dalam bentuk keputusan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) dan Unit Pengelola
Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator
dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh
tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan
keahlian dibidangnya.
CATATAN
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Tata Kelola.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
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4. Formulir/template standar.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan
Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA
Tujuan manual pelaksanaan standar Tata Kelola adalah sebagai:
1. Untuk memenuhi standar Tata Kelola di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar Tata Kelola di Universitas Negeri
Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA
KELOLA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Tata Kelola ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar Tata Kelola adalah tolok ukur dan kriteria
khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar Tata Kelola.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar Tata
Kelola.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar Tata
Kelola.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR TATA KELOLA
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standard Tata Kelola
Unima sebagai berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar Tata
Kelola.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar Tata Kelola kepada seluruh
dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
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3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar Tata Kelola.
4. Melaksanakan manual standar Tata Kelola sesuai standar dan manual
yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana kepada
masyarakat dengan menggunakan standar Tata Kelola sebagai tolak
ukur pencapaian.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN
STANDARd Tata Kelola terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Tata Kelola yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Tata Kelola.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standard Tata Kelola,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
Tata Kelola.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar Tata Kelola tentang
suatu kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
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5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

735

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA
Tujuan manual EVALUASI STANDARd Tata Kelola adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar Tata Kelola.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR TATA
KELOLA
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar Tata Kelola, yaitu
untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar Tata Kelola.
2. Pada semua isi standar Tata Kelola.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar Tata Kelola.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
TATA KELOLA
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Tata Kelola Unima
sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala : harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar Tata Kelola.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar Tata Kelola yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standard Tata Kelola.
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4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar Tata Kelola.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar Tata Kelola.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar Tata Kelola.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar Tata
Kelola terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Tata Kelola.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Tata Kelola, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
Tata Kelola.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar Tata Kelola tentang
suatu kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
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5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalu
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA
Tujuan manual pengendalian standar Tata Kelola adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar Tata Kelola, sehingga pelaksanaan isi
standar sarana dan prasarana dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA
KELOLA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar Tata Kelola telah
dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya
standar isi Tata Kelola.
2. Pada semua isi standar Tata Kelola.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar Tata Kelola.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Tata Kelola.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR TATA KELOLA
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Tata Kelola
Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standard
Tata Kelola terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standard Tata Kelola.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar Tata Kelola.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
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6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Tata Kelola kepada
pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran
atau rekomendasi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar Tata
Kelola terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Tata Kelola yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Tata Kelola.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar Tata Kelola,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR Tata Kelola adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar Tata Kelola
pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA
KELOLA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar Tata Kelola berakhir dan perlu upaya
peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar Tata Kelola.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar Tata Kelola merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar Tata Kelola, dan dilaksanakan secara berkala
pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar Tata Kelola secara berkala dan berkelanjutan.
3. Siklus standar Tata Kelola yaitu durasi waktu pelaksanaan standar
sarana dan prasarana serta ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR TATA KELOLA
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar Tata Kelola Unima
sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar Tata
Kelola.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar Tata Kelola.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar Tata
Kelola.
5. Menetapkan standar Tata Kelola yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standard Tata
Kelola terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar Tata Kelola yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Tata Kelola.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR Tata
Kelola, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
standard Tata Kelola.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar Tata Kelola.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Tata
Kelola.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
13. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu.
14. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Sistem
Penjaminan Mutu.
RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN
MUTU
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Sistem Penjaminan Mutu.
DEFINISI ISTILAH
1. Memformulasikan arti Standar Sistem Penjaminan Mutu, yaitu proses
berpikir menyusun standar Sistem Penjaminan Mutu yang sistematis
dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Sistem Penjaminan Mutu adalah
menuliskan deskripsi standar Sistem Penjaminan Mutu dalam bentuk
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pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan
teknik formulasi Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Mengesahkan Standar Sistem Penjaminan Mutu adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar Sistem
Penjaminan Mutu ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Sistem Penjaminan
Mutu dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau
eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR STANDAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam
merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar Sistem
Penjaminan Mutu.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar Sistem Penjaminan Mutu.
3. Mencatat standar Sistem Penjaminan Mutu yang tercantum, baik
secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek standar Sistem Penjaminan
Mutu.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar Sistem Penjaminan Mutu yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar Sistem
Penjaminan Mutu dengan para pemangku kepentingan, baik internal
maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar Sistem Penjaminan Mutu
dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Sistem
Penjaminan Mutu agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal
ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar Sistem
Penjaminan Mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.
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12. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada sivitas akademika
Unima.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) sebagai
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas
Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan
dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar Sistem
Penjaminan Mutu ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan
beberapa dokumen yaitu:
5. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
Sistem Penjaminan Mutu.
6. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
7. Formulir/template standar Sistem Penjaminan Mutu.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT
3. STATUTA Unima
4. RENSTRA Unima
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
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10. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
12. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN
TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU
Tujuan manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu adalah:
1. Sebagai acuan dalam memenuhi isi standar sistem penjaminan mutu
Unima,
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan isi standar sistem penjaminan
mutu Unima.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU
Manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu ini berlaku:
1. Pada saat standar sistem penjaminan mutu ini ditetapkan dan
dinyatakan mulai diberlakukan;
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri
Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar sistem penjaminan mutu adalah tolok ukur dan
kriteria khusus yang harus dilakukan, ditaati dan dikerjakan oleh
sivitas akademika Unima.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar sistem
penjaminan mutu.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar sistem
penjaminan mutu.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sistem penjaminan
mutu Unima sebagai berikut:
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1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sistem
penjaminan mutu.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu
kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa dan semua yang terkait dengan Unima.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP, dan Formulir terkait
pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu.
4. Melaksanakan manual standar sistem penjaminan mutu sesuai standar
dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi yang lebih maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN
MUTU
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar sistem
penjaminan mutu terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar sistem penjaminan mutu yaitu
tenaga kependidikan dan mahasiswa di fakultas dan program studi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sistem penjaminan mutu.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar sistem penjaminan
mutu, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sistem penjaminan mutu.
2. Instrumen prosedur kerja dalam pencapaian standar sistem
penjaminan mutu.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem
penjaminan mutu.
REFERENSI
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1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN
TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. STATUTA Unima
11. RENSTRA Unima
12. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan
pemecahan masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTIM PENJAMINAN
MUTU
Tujuan manual evaluasi standar sistim penjaminan mutu untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu sehingga dapat
meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SISTIM
PENJAMINAN MUTU
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sistim penjaminan
mutu yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar sistim penjaminan mutu.
2. pada semua isi standar sistim penjaminan mutu.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sistim penjaminan
mutu.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
SISTIM PENJAMINAN MUTU
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar sistim penjaminan
mutu Unima sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu,
bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar sistim
penjaminan mutu.
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2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar sistim penjaminan mutu yang
dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar sistim penjaminan mutu.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar sistim penjaminan mutu.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar sistim
penjaminan mutu terdiri dari:
1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua
fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sistim penjaminan mutu.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar sistim penjaminan
mutu, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sistim penjaminan mutu.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam
pencapaian isi standar sistim penjaminan mutu.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistim
penjaminan mutu.
REFERENSI
1. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
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3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. STATUTA Unima
12. RENSTRA Unima
13. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN
MUTU.
Tujuan manual pengendalian standar penjaminan mutu adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar penjaminan mutu, sehingga isi
standar penjaminan mutu dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENJAMINAN MUTU
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar penjaminan mutu
telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar penjaminan mutu.
2. Pada semua isi pengendalian standar penjaminan mutu.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar penjaminan mutu
Unima sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
penjaminan mutu terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar penjaminan
mutu.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi
penyimpangan.
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4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar penjaminan mutu.
5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang
telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
penjaminan mutu terdiri dari:
1. Unit khusus penjaminan mutu yang ada di Jurusan/Prodi, fakultas dan
universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penjaminan mutu.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar penjaminan mutu,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
penjaminan mutu.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademka Unima dalam
pencapaian standar penjaminan mutu
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penjaminan
mutu.
REFERENSI
1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2020.
9. RENSTRA Unima
10. STATUTA Unima
11. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN
TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN
MUTU
Tujuan manual peningkatan standar penjaminan mutu adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar penjaminan
mutu pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENJAMINAN MUTU
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar penjaminan mutu berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar penjaminan mutu
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar penjaminan mutu, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar penjaminan mutu,
berdasarkan pada:
a. Hasil Pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada semester
yang baru lewat;
b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan
kebutuhan Unima.
c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar penjaminan mutu yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar penjaminan mutu dan ditetapkan secara berkala.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penjaminan mutu
Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penjaminan
mutu
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
penjaminan mutu.
5. Menetapkan standar penjaminan mutu yang lebih baik.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
penjaminan mutu terdiri dari:
1. Unit kerja khusus standar penjaminan mutu yaitu Jurusan/Prodi,
fakultas dan universitas, dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar penjaminan mutu.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar penjaminan mutu,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
penjaminan mutu.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
penjaminan mutu.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penjaminan
mutu.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar
penjaminan mutu.
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Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Matriks penilaian Borang Akreditasi BAN PT
10. STATUTA Unima
11. RENSTRA Unima
12. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
Dirjen DIKNAS tahun 2006.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

773

MANUAL DOSEN

774

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jl. Raya Tondano, Koya,
Tondano Selatan Kab.
Minahasa,
Sulawesi Utara
INDONESIA
MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN

Kode/No:

Tanggal :
Revisi
:
Halaman :

MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Proses
Tim Penyusun
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian

Penanggung Jawab
Nama
Jabatan
Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd
Dr. Tomi M. Palapa, M.Si
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Koordinator Tim
Ketua LPMPT
Ketua Senat
Rektor
Pembantu Rektor I

Tanggal
01/10/2020
11/11/2020

775

VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN
15. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Dosen.
16. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Dosen.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Dosen.
DEFINISI ISTILAH
1. Memformulasikan arti Standar Dosen, yaitu proses berpikir
menyusun standar dosen yang sistematis dan tertata dengan merujuk
pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi
hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Dosen adalah menuliskan deskripsi
standar dosen dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap,
dengan menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour,
Competence, dan Degree.
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3. Mengesahkan Standar Dosen adalah tindakan persetujuan oleh
pejabat berwenang sehingga standar dosen ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar dosen dengan cara
mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal kampus untuk
mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR DOSEN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam
merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar dosen.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar dosen.
3. Mencatat standar dosen yang tercantum, baik secara eksplisit maupun
implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek standar dosen.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar dosen yang bersangkutan dengan
menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar dosen dengan
para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk
mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dosen dengan memperhatikan
hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dosen agar
tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan
kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar dosen melalui
penetapan dalam bentuk keputusan rektor.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) sebagai
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas
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Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas,
kewenangan dan bidang keahliannya
CATATAN
Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar dosen ini,
maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:
5. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
dosen.
6. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
7. Formulir/template standar dosen
REFERENSI
1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE
Guide toAUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN
Tujuan manual pelaksanaan standar dosen adalah:
1. Sebagai acuan dalam memenuhi isi standar dosen Unima,
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan isi standar dosen Unima.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN
Manual pelaksanaan standar dosen ini berlaku:
1. Pada saat standar dosen ini ditetapkan dan dinyatakan mulai
diberlakukan;
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri
Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar dosen adalah tolok ukur dan kriteria khusus
yang harus dilakukan, ditaati dan dikerjakan oleh semua dosen
Unima.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar dosen.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar dosen.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar dosen Unima
sebagai berikut berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar dosen.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar dosen kepada seluruh dosen,
dan semua yang terkait dengan standar dosen Unima.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP, dan Formulir terkait
pelaksanaan standar dosen.
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4. Melaksanakan manual standar dosen sesuai standar dan manual yang
ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi yang lebih maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar dosen
terdiri dari:
1. Dosen
2. Unit pelaksana akademik standar dosen yaitu tenaga kependidikan
dan mahasiswa di fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
3. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
4. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar dosen.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar dosen, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
dosen.
2. Instrumen prosedur kerja dalam pencapaian standar dosen.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.
REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
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6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN
Tujuan manual evaluasi standar dosen adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar dosen sehingga dapat meningkatkan kinerja sivitas
akademika Unima.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar dosen yaitu untuk
menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian
standar dosen.
2. pada semua isi standar dosen.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar dosen.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
DOSEN
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar dosen Unima sebagai
berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu,
bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar
dosen.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar etika yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar dosen.
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4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar dosen.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar dosen.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar dosen.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar dosen
terdiri dari:
1. Unit khusus akademik sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua
fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar dosen.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar dosen, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
dosen.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam
pencapaian isi standar dosen.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.
REFERENSI
1. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
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6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN
Tujuan manual pengendalian standar dosen adalah untuk mengendalikan
pelaksanaan standar etika, sehingga isi standar dosen dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
DOSEN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar etika telah
dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya
standar dosen.
2. Pada semua isi pengendalian standar dosen.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar dosen.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar dosen Unima
sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
dosen terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar dosen.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi
penyimpangan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar dosen.
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5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang
telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
dosen terdiri dari:
1. Unit khusus akademik yang ada di fakultas dan universitas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar dosen.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar dosen, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
dosen.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademka Unima dalam
pencapaian standar dosen
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.
REFERENSI
1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. RENSTRA Unima
10. STATUTA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN
Tujuan manual peningkatan standar dosen adalah untuk menjamin
keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar dosen pada setiap akhir
siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
DOSEN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar dosen berakhir dan perlu upaya
peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar dosen.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar dosen merupakan kegiatan
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan
standar dosen, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir
semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar dosen, berdasarkan pada:
m. Hasil Pelaksanaan isi standat dosen pada semester yang baru
lewat;
n. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan
kebutuhan Unima.
o. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar dosen yaitu durasi waktu pelaksanaan standar dosen
dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR DOSEN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar dosen Unima
sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar dosen
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2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar dosen.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar dosen.
5. Menetapkan standar dosen yang lebih baik.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar dosen
terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar dosen yaitu fakultas dan program
studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar dosen.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar dosen, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
dosen.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar dosen.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar Dosen.
REFERENSI
1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
TENAGA
KEPENDIDIKAN
1. Sebagai rujukan sivitas akademika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Tenaga Kependidikan.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Tenaga
Kependidikan.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA
KEPENDIDIKAN
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Tenaga Kependidikan.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Tenaga Kependidikan adalah proses berpikir
menyusun standar tanaga kependidikan yang sistematis dan tertata
dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Tenaga Kependidikan yaitu: menuliskan
deskripsi standar tenaga kependidikan dalam bentuk pernyataan-
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pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Tenaga Kependidikan adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan
berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar tenaga
kependidikan dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau
eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan,
hingga
mengesahkan
standar
tenaga
kependidikan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar tenaga kependidikan.
3. Mencatat standar tenaga kependidikan yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek tenaga kependidikan.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar tenaga kependidikan yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar tenaga
kependidikan dengan para pemangku kepentingan, baik internal
maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar tenaga kependidikan
dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. 10.Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar tenaga
kependidikan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal
ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. 11.Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar tenaga
kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT)
sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan
Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen dan
tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang
keahliannya masing-masing.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar tenaga
kependidikan ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa
dokumen yaitu:
1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
tenaga kependidikan
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar tenaga kependidikan.
REFERENSI
1. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA
KEPENDIDIKAN.
Tujuan manual pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah:
1. Untuk memenuhi standar tenaga kependidikan Unima,
2. Untuk menjalankan standar tenaga kependidikan Unima
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar tenaga kependidikan ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Diaksanakan pada semua isi standar tenaga kependidikan di
lingkungan Universitas Negeri Manado
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar tenaga kependidikan adalah tolok ukur dan
kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar
tenaga kependidikan.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar tenaga
kependidikan.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar tenaga
kependidikan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar tenaga
kependidikan Unima sebagai berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar tenaga
kependidikan.
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2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar tenaga kependidikan kepada
seluruh tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar tenaga kependidikan.
4. Melaksanakan manual standar tenaga kependidikan sesuai standar
dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi yang maju sebagaimana yang telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar
tenaga kependidikan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar tenaga kependidikan yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar tenaga kependidikan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar tenaga
kependidikan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian manual
standar tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga
kependidikan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN
Tujuan manual evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah
untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan, agar
dapat lebih ditingkatkan.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar tenaga kependidikan,
yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar isi tenaga kependidikan.
2. pada semua isi standar tenaga kependidikan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar tenaga kependidikan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar tenaga kependidikan
Unima sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar tenaga
kependidikan.
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2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar tenaga kependidikan yang
dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar tenaga kependidikan.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar tenaga kependidikan.
6. Menuusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar tenaga
kependidikan terdiri dari:
1. Unit khusus tenaga kependidikan, sesuai isi standar tenaga
kependidikan yaitu pada fakultas dan program studi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar tenaga kependidikan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar tenaga
kependidikan, sangat diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian isi standar
tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga
kependidikan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
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2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN
Tujuan manual pengendalian standar tenaga kependidikan adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar tenaga kependidikan, sehingga isi
standar tenaga kependidikan dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar tenaga
kependidikan telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian
untuk terpenuhinya standar isi tenaga kependidikan.
2. pada semua isi standar tenaga kependidikan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar tenaga
kependidikan Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
tenaga kependidikan terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar tenaga
kependidikan.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
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5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil pengendalian standar tenaga kependidikan kepada
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
tenaga kependidikan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar tenaga kependidikan yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar tenaga kependidikan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar tenaga
kependidikan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian standar
tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga
kependidikan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA
KEPENDIDIKAN
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR tenaga kependidikan adalah
untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar tenaga
kependidikan pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
TENAGA KEPENDIDIKAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar tenaga kependidikan berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar tenaga kependidikan
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar tenaga kependidikan, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir semester atau akhir tahun.
2. Siklus standar tenaga kependidikan yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar tenaga kependidikan dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar tenaga
kependidikan Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar tenaga
kependidikan.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar tenaga kependidikan.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar tenaga
kependidikan.
5. Menetapkan standar tenaga kependidikan yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
tenaga kependidikan terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar tenaga kependidikan yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan pelaksana
admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar tenaga kependidikan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar tenaga
kependidikan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian standar
tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga
kependidikan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA
1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Etika.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Etika.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
pengesahkan Standar Etika.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Etika adalah proses berpikir menyusun standar
etika yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Etika adalah menuliskan deskripsi standar
etika dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan
menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree.
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3. Mengesahkan Standar Etika adalah tindakan persetujuan oleh pejabat
berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar etika dengan cara
mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal kampus untuk
mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR ETIKA
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar etika.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar etika.
3. Mencatat standar etika yang tercantum, baik secara eksplisit maupun
implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek etika.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar etika yang bersangkutan dengan
menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar etika dengan
para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk
mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar etika dengan
memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar etika agar
tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan
dengan kesalahan dalam penulisan.
11. 11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar etika
melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) sebagai
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas
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Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan
dan bidang keahliannya.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar etika ini, maka
diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:
8. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
etika.
9. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
10. Kuesioner tracer study yang dipakai untuk melakukan survey.
11. Formulir/template standar etika
REFERENSI
1. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE
Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA
Tujuan manual pelaksanaan standar etika adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai standar etika Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar etika Unima
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar etika ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Diaksanakan pada semua sivitas akademika di lingkungan
Universitas Negeri Manado
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar etika adalah tolok ukur dan kriteria khusus
yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar etika.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar etika.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar etika.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR ETIKA
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar etika Unima
sebagai berikut berikut:
1. Persiapan administrative dokumen untuk pelaksanaan standar etika.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan kepada
seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar etika.
4. Melaksanakan manual standar etika sesuai standar dan manual yang
ditetapkan.
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5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar etika
terdiri dari:
1. Unit pelaksana etika standar kompetensi lulusan yaitu fakultas dan
program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar etika.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar etika, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
etika
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar etika
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA
Tujuan manual evaluasi standar etika adalah untuk mengevaluasi
pelaksanaan standar etika
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar etika, yaitu untuk
menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian
standar isi kompetensi lulusan.
2. pada semua isi standar etika.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar etika.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
ETIKA
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar etika Unima sebagai
berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar etika.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar etika yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar etika
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar etika
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5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar etika
6. Menuusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar etika.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar etika
terdiri dari:
1. Unit pelaksana etika, yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar etika.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar etika, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
etika
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar etika
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA
Tujuan manual pengendalian standar etika adalah untuk mengendalikan
pelaksanaan standar etika, sehingga isi standar etika dapat dicapai
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar etika telah
dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya
standar isi etika
2. pada semua isi standar etika
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar etika
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar etika.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR ETIKA
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar etika Unima
sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
etika terutama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar etika
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar etika.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar etika
terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar etika yaitu fakultas dan program
studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar etika.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar etika, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
etika
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar etika
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

843

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA
Tujuan manual peningkatan standar etika adalah untuk menjamin
keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar etika pada setiap akhir
siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar etika berakhir dan perlu upaya
peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan dan akhir
tahun.
2. Untuk semua isi standar etika.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar etika merupakan kegiatan
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan
standar etika, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir
semester dan akhir tahun.
2. Siklus standar etika yaitu durasi waktu pelaksanaan standar etika dan
ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR ETIKA
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar etika Unima
sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan isi standar etika.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar etika.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar etika.
5. Menetapkan standar etika yang lebih tinggi.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar etika
terdiri dari:
1. Unit kerja khusus etika fakultas dan universitas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar etika.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar etika, masih
diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen perundang-undangan yang terkait dengan standar etika.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dalam pencapaian standar etika.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan tentang Tata Tertib dan Etika Kampus Universitas Negeri
Manado.
9. RENSTRA Unima
10. STATUTA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN
PERPUSTAKAAN
3. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar layanan perpustakaan.
4. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar layanan
perpustakaan.
RUANG LINGKUP MANUAL
LAYANAN PERPUSTAKAAN

PENETAPAN

STANDAR

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar layanan perpustakaan.
DEFINISI ISTILAH
1. Memformulasikan arti Standar layanan perpustakaan, yaitu proses
berpikir menyusun standar layanan perpustakaan yang sistematis dan
tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar layanan perpustakaan adalah menuliskan
deskripsi standar layanan perpustakaan dalam bentuk pernyataan-
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pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Mengesahkan Standar layanan perpustakaan adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar layanan
perpustakaan ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar layanan
perpustakaan dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau
eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam
merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar layanan
perpustakaan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar layanan perpustakaan.
3. Mencatat standar layanan perpustakaan yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek standar layanan
perpustakaan.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar layanan perpustakaan yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar layanan
perpustakaan dengan para pemangku kepentingan, baik internal
maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar layanan perpustakaan
dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan
perpustakaan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal
ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar layanan
perpustakaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) sebagai
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas
Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan
dan bidang keahliannya
CATATAN
Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar layanan
perpustakaan ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa
dokumen yaitu:
1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
layanan perpustakaan.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar layanan perpustakaan.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.

852

g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Tujuan manual pelaksanaan standar layanan perpustakaan adalah:
1. Sebagai acuan dalam memenuhi isi standar layanan perpustakaan
Unima,
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan isi standar layanan perpustakaan
Unima.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Manual pelaksanaan standar layanan perpustakaan ini berlaku:
1. Pada saat standar layanan perpustakaan ini ditetapkan dan dinyatakan
mulai diberlakukan;
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri
Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar layanan perpustakaan adalah tolok ukur dan
kriteria khusus yang harus dilakukan, ditaati dan dikerjakan oleh
semua dosen Unima.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar layanan
perpustakaan.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar layanan
perpustakaan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan
perpustakaan Unima sebagai berikut berikut:

PELAKSANAAN
standar

layanan
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1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar layanan
perpustakaan.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar layanan perpustakaan kepada
seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa dan semua yang terkait dengan Unima.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP, dan Formulir terkait
pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
4. Melaksanakan manual standar layanan perpustakaan sesuai standar
dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi yang lebih maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar
layanan perpustakaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana teknis layanan perpustakaan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar layanan perpustakaan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar layanan
perpustakaan diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
layanan perpustakaan.
2. Instrumen prosedur kerja dalam pencapaian standar layanan
perpustakaan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar layanan
perpustakaan.
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REFERENSI
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Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Tujuan manual evaluasi standar layanan perpustakaan adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga dapat
meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar layanan perpustakaan
yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar layanan perpustakaan.
2. pada semua isi standar layanan perpustakaan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar layanan perpustakaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar layanan perpustakaan
Unima sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu,
bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar
layanan perpustakaan.
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2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar layanan perpustakaan yang
dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar layanan perpustakaan.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar layanan perpustakaan.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar layanan
perpustakaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana teknis perpustakaan sesuai dengan tugas-tugas pokok
dan semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar layanan perpustakaan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar layanan
perpustakaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
layanan perpustakaan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam
pencapaian isi standar layanan perpustakaan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar layanan
perpustakaan.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
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2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Tujuan manual pengendalian standar layanan perpustakaan adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar layanan perpustakaan, sehingga isi
standar layanan perpustakaan dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar layanan
perpustakaan telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian
untuk terpenuhinya standar layanan perpustakaan.
2. Pada semua isi pengendalian standar layanan perpustakaan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar layanan
perpustakaan Unima sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
layanan perpustakaan terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar layanan
perpustakaan.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi
penyimpangan.
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4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang
telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
layanan perpustakaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana teknis layanan perpustakaan yang ada di fakultas dan
universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar layanan perpustakaan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar layanan
perpustakaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
layanan perpustakaan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademka Unima dalam
pencapaian standar layanan perpustakaan
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar layanan
perpustakaan.
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Tujuan manual peningkatan standar layanan perpustakaan adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar layanan
perpustakaan pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar layanan perpustakaan berakhir dan
perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar layanan perpustakaan
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar layanan perpustakaan, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar layanan perpustakaan,
berdasarkan pada:
a. Hasil Pelaksanaan isi standat dosen pada semester yang baru
lewat;
b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan
kebutuhan Unima.
c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar layanan perpustakaan yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar layanan perpustakaan dan ditetapkan secara berkala.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar layanan
perpustakaan Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar layanan
perpustakaan.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar layanan perpustakaan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar layanan
perpustakaan.
5. Menetapkan standar layanan perpustakaan yang lebih baik.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
LAYANAN
PERPUSTAKAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
layanan perpustakaan terdiri dari:
1. Unit pelaksana teknis standar layanan perpustakaan yaitu
Jurusan/Prodi,fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar layanan perpustakaan.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar layanan
perpustakaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
layanan perpustakaan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
layanan perpustakaan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar layanan
perpustakaan.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar layanan
perpustakaan.
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1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
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dikementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM
INFORMASI
a. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar sistem informasi.
b. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar sistem
informasi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM
INFORMASI
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar sistem informasi.
DEFINISI ISTILAH
1. Memformulasikan arti Standar sistem informasi, yaitu proses berpikir
menyusun standar sistem informasi yang sistematis dan tertata dengan
merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan
regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar sistem informasi adalah menuliskan
deskripsi standar sistem informasi dalam bentuk pernyataan-
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pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Mengesahkan Standar sistem informasi adalah tindakan persetujuan
oleh pejabat berwenang sehingga standar sistem informasi ini
dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar sistem informasi
dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal
kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam
merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar sistem
informasi.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar sistem informasi.
3. Mencatat standar sistem informasi yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek standar sistem informasi.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar sistem informasi yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar sistem informasi
dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal
untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi dengan
memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem
informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun
berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar sistem
informasi melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) sebagai
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas
Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan
dan bidang keahliannya
CATATAN
Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar sistem
informasi ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa
dokumen yaitu:
1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
sistem informasi.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar sistem informasi.
REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2. nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
layanan informasi publik.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Organisasi dan Tata Kerja Unima
10. Renstra Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM
INFORMASI
Tujuan manual pelaksanaan standar sistem informasi adalah:
1. Sebagai acuan dalam memenuhi isi standar sistem informasi Unima,
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan isi standar sistem informasi
Unima.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM
INFORMASI
Manual pelaksanaan standar sistem informasi ini berlaku:
1. Pada saat standar sistem informasi ini ditetapkan dan dinyatakan
mulai diberlakukan;
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri
Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar sistem informasi adalah tolok ukur dan kriteria
khusus yang harus dilakukan, ditaati dan dikerjakan oleh semua
sivitas akademika Unima.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar sistem
informasi.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar sistem
informasi.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sistem informasi
Unima sebagai berikut:
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1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sistem
informasi.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar sistem informasi kepada
seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa dan semua yang terkait dengan Unima.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP, dan Formulir terkait
pelaksanaan standar sistem informasi.
4. Melaksanakan manual standar sistem informasi sesuai standar dan
manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi yang lebih maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar etika
terdiri dari:
1. Unit pelaksana standar sistem informasi universitas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sistem informasi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar sistem informasi,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sistem informasi.
2. Instrumen prosedur kerja dalam pencapaian standar sistem informasi.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem
informasi.
REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Organisasi dan Tata Kerja Unima
9. Renstra Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan.
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan sistem informasi berdasarkan
Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di
dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI.
Tujuan manual evaluasi standar sistem informasi adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar sistem informasi sehingga dapat
meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM
INFORMASI
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sistem informasi yaitu
untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar sistem informasi.
2. pada semua isi standar sistem informasi.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sistem informasi.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR
SISTEM INFORMASI
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar sistem informasi
Unima sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu,
bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar
sistem informasi.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar sistem informasi yang dinilai.
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3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar sistem informasi.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar sistem informasi.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar sistem informasi.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar sistem informasi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar sistem
informasi terdiri dari:
1. Unit khusus sistem informasi sesuai dengan tugas-tugas pokok dan
semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sistem informasi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar sistem informasi,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sistem informasi.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam
pencapaian isi standar sistem informasi.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem
informasi
REFERENSI
1. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan sistem informasi berdasarkan
Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di
dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM
INFORMASI.
Tujuan manual pengendalian standar sistem informasi adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar sistem informasi, sehingga isi standar
sistem informasi dapat dicapai.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM INFORMASI
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar sistem informasi
telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar sistem informasi.
2. Pada semua isi pengendalian standar sistem informasi.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar sistem informasi
Unima sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
sistem informasi terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar sistem informasi.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi
penyimpangan.
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4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar sistem informasi.
5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang
telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
sistem informasi terdiri dari:
1. Unit khusus sistem informasi yang ada di fakultas dan universitas
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sistem informasi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar sistem informasi,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sistem informasi.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademka Unima dalam
pencapaian standar esistem informasi
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem
informasi.
REFERENSI
1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. RENSTRA Unima
10. STATUTA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM
INFORMASI
Tujuan manual peningkatan standar sistem informasi adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar sistem
informasi pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM INFORMASI
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar sistem informasi berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar sistem informasi merupakan
kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam
pelaksanaan standar sistem informasi, dan dilaksanakan secara
berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar sistem informasi,
berdasarkan pada:
a. Hasil Pelaksanaan isi standar system informasi pada semester
yang baru lewat;
b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan
kebutuhan Unima.
c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar sistem informasi yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar sistem informasi dan ditetapkan secara berkala.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar sistem informasi
Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar sistem
informasi
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan
dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar sistem informasi.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar sistem
informasi.
5. Menetapkan standar sistem informasi yang lebih baik.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar sistem
informasi terdiri dari:
1. Unit pelaksana sistem informasi yaitu universitas, fakultas dan
jurusan/program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sistem informasi.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar sistem informasi,
masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sistem informasi.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sistem
informasi.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem
informasi.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar sistem
informasi.
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1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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9. STATUTA Unima
10. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar sarana dan prasarana
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar sarana
dan prasarana
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar sarana dan prasarana
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar sarana dan prasarana adalah proses berpikir
menyusun standar sarana dan prasarana yang sistematis dan tertata
dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar sarana dan prasarana adalah menuliskan
deskripsi standar sarana dan prasarana dalam bentuk pernyataan-
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pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Mengesahkan Standar sarana dan prasarana adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan
berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar sarana dan
prasarana dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau
eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar sarana dan
prasarana.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar sarana dan prasarana.
3. Mencatat standar sarana dan prasarana yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek suasana akademik
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar sarana dan prasarana yang
bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar sarana dan
prasarana dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun
eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana
dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan
prasarana agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun
berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar sarana dan
prasarana melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) sebagai
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas
Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas,
kewenangan dan bidang keahliannya
CATATAN
diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:
12. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
sarana dan prasarana.
13. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
14. Formulir/template standar sarana dan prasarana
REFERENSI
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA.
Tujuan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai sarana dan prasarana Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana Unima
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar sarana dan prasarana ini ditetapkan dan dinyatakan
berlaku
2. Diaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana adalah tolok ukur dan
kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar
sarana dan prasarana.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar sarana dan
prasarana.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar sarana
dan prasarana
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sarana dan
prasarana Unima sebagai berikut berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sarana
dan prasarana.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana kepada
seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar sarana dan prasarana.
4. Melaksanakan manual standar sarana dan prasarana sesuai standar
dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar sarana
dan prasarana terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu
universitas, fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan
fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sarana dan prasarana.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar sarana dan
prasarana, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sarana dan prasarana
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana
dan prasarana
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan
prasarana.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN
PRASARANA.
Tujuan manual evaluasi standar sarana dan prasarana adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA
DAN PRASARANA
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sarana dan prasarana,
yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau
ketidaktercapaian standar isi sarana dan prasarana.
2. pada semua isi standar sarana dan prasarana
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sarana dan prasarana
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar sarana dan prasarana
Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar sarana dan
prasarana
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2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar sarana dan prasarana yang
dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar sarana dan prasarana
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar sarana dan prasarana
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar sarana dan prasarana
6. Menuyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak
lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar sarana
dan prasarana terdiri dari:
1. Unit pelaksana standar sarana dan prasarana yaitu universitas,
fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sarana dan prasarana.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar sarana dan
prasarana, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sarana dan prasarana
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana
dan prasarana
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan
prasarana.
REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA.
Tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana adalah untuk
mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, sehingga isi
standar sarana dan prasarana dapat dicapai
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar sarana dan
prasarana telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar isi sarana dan prasarana.
2. Pada semua isi standar sarana dan prasarana
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar sarana dan prasarana
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar sarana dan
prasarana Unima sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
sarana dan prasarana tertuatama masalah dan hambatan yang ditemui
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2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar sarana dan
prasarana
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
sarana dan prasarana terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu fakultas
dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabatdengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sarana dan prasarana.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar sarana dan
prasarana, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sarana dan prasarana
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana
dan prasarana
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan
prasarana.
REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA.
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR sarana dan prasarana adalah
untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar sarana
dan prasarana pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana berakhir dan perlu
upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar sarana dan prasarana
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar sarana dan prasarana yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar sarana dan prasarana dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar sarana dan
prasarana Unima sebagai berikut berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan
prasarana
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2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar sarana
dan prasarana.
5. Menetapkan standar sarana dan prasarana yang lebih tinggi
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar sarana
dan prasarana terdiri dari:
1. Unit pelaksana sarana dan prasarana yaitu universitas, fakultas dan
program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar sarana dan prasarana.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar sarana dan
prasarana, diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
sarana dan prasarana
2. Instrumen rekam jejak kinerja dalam pencapaian standar sarana dan
prasarana
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan
prasarana.
REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar
pengelolaan lingkungan kampus.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
PENETAPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

STANDAR

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar pengelolaan lingkungan kampus.
DEFINISI ISTILAH
1. Memformulasikan arti Standar pengelolaan lingkungan kampus, yaitu
proses berpikir menyusun standar pengelolaan lingkungan kampus
yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar pengelolaan lingkungan kampus adalah
menuliskan deskripsi standar pengelolaan lingkungan kampus dalam
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bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan
menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree.
3. Mengesahkan Standar pengelolaan lingkungan kampus adalah
tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar
pengelolaan lingkungan kampus ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar pengelolaan
lingkungan kampus dengan cara mengundang stakeholder internal
dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam
merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar
pengelolaan lingkungan kampus.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar pengelolaan lingkungan kampus.
3. Mencatat standar pengelolaan lingkungan kampus yang tercantum,
baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang
ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek standar pengelolaan
lingkungan kampus.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar pengelolaan lingkungan kampus
yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar pengelolaan
lingkungan kampus dengan para pemangku kepentingan, baik internal
maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan lingkungan
kampus dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada
no.8.
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10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan
lingkungan kampus agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal
ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar pengelolaan
lingkungan kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan
rektor.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
Tim pada Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) sebagai
perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas
Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas,
kewenangan dan bidang keahliannya
CATATAN
Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar pengelolaan
lingkungan kampus ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan
beberapa dokumen yaitu:
1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar
pengelolaan lingkungan kampus.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar pengelolaan lingkungan kampus
REFERENSI
1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
10. STATUTA Unima
11. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS.
Tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus
adalah sebagai:
1. acuan dalam mencapai pengelolaan lingkungan kampus Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus
Unima
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar pengelolaan lingkungan kampus ini ditetapkan dan
dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri
Manado
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah tolok
ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai
standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau
mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar
pengelolaan lingkungan kampus.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatankegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar
pengelolaan lingkungan kampus.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pengelolaan
lingkungan kampus Unima sebagai berikut berikut:
1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar
pengelolaan lingkungan kampus.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan
kampus kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan
standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Melaksanakan manual standar pengelolaan lingkungan kampus sesuai
standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan
tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar
pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus
yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengna tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pengelolaan
lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pengelolaan lingkungan kampus.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas Unima dalam pencapaian
standar pengelolaan lingkungan kampus
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan
lingkungan kampus.
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Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS.
Tujuan manual evaluasi standar pengelolaan lingkungan kampus adalah
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengelolaan
lingkungan kampus, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi
ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar isi pengelolaan
lingkungan kampus.
2. pada semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pengelolaan
lingkungan kampus
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala,
menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pengelolaan
lingkungan kampus Unima sebagai berikut berikut:
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1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan,
triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pengelolaan
lingkungan kampus
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan
penilaian terhadap semua aspek standar pengelolaan lingkungan
kampus yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan
standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam
pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
standar pengelolaan lingkungan kampus.
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut
untuk perbaikan pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan
kampus.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus
yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar pengelolaan
lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pengelolaan lingkungan kampus
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pengelolaan lingkungan kampus
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3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan
lingkungan kampus.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS.
Tujuan manual pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus
adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan
kampus, sehingga isi standar pengelolaan lingkungan kampus dapat
dicapai
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pengelolaan
lingkungan kampus telah dievaluasi, agar dapat dilakukan
pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pengelolaan lingkungan
kampus.
2. pada semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan
kampus
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
lingkungan kampus.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengelolaan
lingkungan kampus Unima sebagai berikut:
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1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
pengelolaan lingkungan kampus tertuatama masalah dan hambatan
yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengelolaan
lingkungan kampus
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus
yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pengelolaan
lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pengelolaan lingkungan kampus
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pengelolaan lingkungan kampus
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan
lingkungan kampus.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
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2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS.
Tujuan manual PENINGKATAN STANDAR pengelolaan lingkungan
kampus adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan
standar pengelolaan lingkungan kampus pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus
berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir
semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan lingkungan
kampus merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan
kampus, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar pengelolaan lingkungan kampus yaitu durasi waktu
pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus dan ditetapkan
secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengelolaan
lingkungan kampus Unima sebagai berikut berikut:
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1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar
pengelolaan lingkungan kampus.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar pengelolaan lingkungan kampus
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
pengelolaan lingkungan kampus.
5. Menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus yang lebih
tinggi
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:
1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus
yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana
akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar pengelolaan
lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar
pengelolaan lingkungan kampus
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar
pengelolaan lingkungan kampus
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan
lingkungan kampus.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
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3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
KEUANGAN
1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan standar pengelolaan keuangan.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan standar
pengelolaan keuangan.
RUANG LINGKUP MANUAL
PENGELOLAAN KEUANGAN

PENETAPAN

STANDAR

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Pengelolaan keuangan.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Pengelolaan keuangan adalah proses berpikir
menyusun standar pengelolaan keuangan yang sistematis dan tertata
dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Pengelolaan keuangan adalah menuliskan
deskripsi standar pengelolaan keuangan dalam bentuk pernyataanpernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi
Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Pengelolaan keuangan adalah tindakan
persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan
berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar pengelolaan
keuangan dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau
eksternal kampus untuk mendapatkan input.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar pengelolaan
keuangan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar pengelolaan keuangan.
3. Mencatat standar pengelolaan keuangan yang tercantum, baik secara
eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek pengelolaan keuangan
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar pengelolaan keuangan dengan
menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar pengelolaan keuangan
dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal untuk
mendapatkan input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar pengelolaan
keuangan dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada
Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
pengelolaan keuangan yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar pengelolaan keuangan dalam bentuk
keputusan Rektor.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PENETAPAN
STANDAR
PENGELOLAAN
KEUANGAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi.
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CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
pengelolaan keuangan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
pengelolaan keuangan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
5. Sebagai pemenuhan standar pengelolaan keuangan di Universitas
Negeri Manado.
6. Sebagai acuan pelaksanaan standar pengelolaan keuangan di
Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar pengelolaan keuangan ditetapkan dan dinyatakan
berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pengelolaan keuangan berarti melaksanakan
semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar
pengelolaan keuangan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar pengelolaan keuangan
yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar pengelolaan keuangan kepada sivitas
akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar pengelolaan keuangan.
4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan yang berpatokan pada
standar pengelolaan keuangan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN
KEUANGAN
Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan
mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan
pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
pengelolaan keuangan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
pengelolaan keuangan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus.

MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN
KEUANGAN
Manual evaluasi standar pengelolaan keuangan adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengelolaan keuangan
dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengelolaan
keuangan.
2. Pada semua isi standar pengelolaan keuangan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
pengelolaan keuangan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar pengelolaan
keuangan yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan.
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3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar pengelolaan keuangan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar pengelolaan keuangan bila.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
pengelolaan keuangan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
pengelolaan keuangan terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu Perguruan
Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) seUnima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam
manual mutu ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar suasan akademik ini,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
keuangan.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar
pengelolaan keuangan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
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5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan keuangan
sehingga isi standar pengelolaan keuangan dapat tercapai atau terpenuhi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar pengelolaan keuangan, agar
dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar
pengelolaan keuangan ini.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
keuangan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengelolaan
keuangan Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
pengelolaan keuangan tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengelolaan
keuangan.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
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4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN
KEUANGAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pengelolaan keuangan terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan keuangan ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar suasana akademi
ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan
keuangan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
Tujuan manual peningkatan standar pengelolaan keuangan adalah untuk
menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pengelolaan
keuangan pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGELOLAAN KEUANGAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar pengelolaan keuangan berakhir dan
perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan keuangan
merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pelaksanaan standar pengelolaan keuangan, dan dilaksanakan
secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar pengelolaan keuangan yaitu durasi waktu pelaksanaan
standar pengelolaan keuangan dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengelolaan
keuangan Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar
pengelolaan keuangan.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan keuangan.
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4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
pengelolaan keuangan.
5. Menetapkan standar pengelolaan keuangan yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN
KEUANGAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
pengelolaan keuangan terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengelolaan keuangan ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual
mutu ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN
1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menetapkan Standar Perencanaan dan pengembangan
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar
Perencanaan dan pengembangan
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan Standar Perencanaan dan pengembangan.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Perencanaan dan pengembangan adalah proses
berpikir menyusun standar perencanaan dan pengembangan yang
sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Perencanaan dan pengembangan adalah
menuliskan deskripsi standar perencanaan dan pengembangan dalam
bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan
menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour, Competence,
dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Perencanaan dan pengembangan adalah
tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini
dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar perencanaan dan
pengembangan dengan cara mengundang stakeholder internal
dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
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LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar perencanaan dan
pengembangan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar perencanaan dan pengembangan.
3. Mencatat standar perencanaan dan pengembangan yang tercantum,
baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang
ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek perencanaan dan
pengembangan
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar perencanaan dan
pengembangan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar perencanaan dan
pengembangan dengan mengundang stakeholder internal dan
eksternal untuk mendapatkan input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar perencanaan dan
pengembangan dengan memperhatikan informasi yang diperoleh
pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
perencanaan dan pengembangan yang diformulasikan pada Langkah
nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar perencanaan dan pengembangan dalam
bentuk keputusan Rektor.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi.
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CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
perencanaan dan pengembangan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
perencanaan dan pengembangan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
1. Sebagai pemenuhan standar Perencanaan dan Pengembangan di
Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan
di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar Perencanaan dan Pengembangan ditetapkan dan
dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan berarti
melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis
dalam standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar Perencanaan dan
Pengembangan yang sudah ditetapkan.

976

2. Mensosialisasikan standar Perencanaan dan Pengembangan kepada
sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar Perencanaan dan
Pengembangan.
4. Melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan yang
berpatokan pada standar Perencanaan dan Pengembangan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan
mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan
pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
Perencanaan dan Pengembangan ini, yaitu:
11. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
Perencanaan dan Pengembangan.
12. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN
Manual evaluasi standar perencanaan dan pengembangan adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar perencanaan dan
pengembangan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi
perencanaan dan pengembangan.
2. Pada semua isi standar perencanaan dan pengembangan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
perencanaan dan pengembangan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
7. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar perencanaan dan
pengembangan yang sesuai isinya.
8. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar perencanaan dan pengembangan.
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9. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan
isi standar perencanaan dan pengembangan.
10. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar perencanaan dan pengembangan bila.
11. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
perencanaan dan pengembangan.
12. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado
disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
perencanaan dan pengembangan terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu
Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi
(UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara
eksplisit dalam manual mutu ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar perencanaan dan
pengembangan ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar perencanaan dan
pengembangan.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar perencanaan dan
pengembangan.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar
perencanaan dan pengembangan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Perencanaan dan
Pengembangan sehingga isi standar Perencanaan dan Pengembangan
dapat tercapai atau terpenuhi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar Perencanaan dan
Pengembangan, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar Perencanaan dan Pengembangan ini.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan
Pengembangan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Perencanaan dan
Pengembangan Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
Perencanaan dan Pengembangan tertutama masalah dan hambatan
yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar Perencanaan dan
Pengembangan.
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3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar suasana akademi
ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
13. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan dan
Pengembangan.
14. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan dan
Pengembangan.
15. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan dan
Pengembangan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Tujuan manual peningkatan standar perencanaan dan pengembangan
adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar
perencanaan dan pengembangan pada setiap akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan
berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir
semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar perencanaan dan
pengembangan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam pelaksanaan standar perencanaan dan
pengembangan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir
semester
2. Siklus standar perencanaan dan pengembangan yaitu durasi waktu
pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan dan ditetapkan
secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar perencanaan dan
pengembangan Unima sebagai berikut:
1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar
perencanaan dan pengembangan.
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2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar perencanaan dan pengembangan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
perencanaan dan pengembangan.
5. Menetapkan standar perencanaan dan pengembangan yang lebih
tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
perencanaan dan pengembangan terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar perencanaan dan pengembangan ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar perencanaan dan
pengembangan, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau
template untuk manualmutu ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN
BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar pengembangan bisnis
dan kewirausahaan di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Manual ini berlaku:
1. Ketika standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan pertama kali
hendak dirancang, diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan pengembangan bisnis dan kewirausahaan di
unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang Standar Pengembangan bisnis dan kewirausahaan adalah
proses berpikir menyusun standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum
lainnya.
2. Memformulasikan Standar Pengembangan bisnis dan kewirausahaan
adalah menuliskan deskripsi standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap,
dengan menggunakan teknik formulasi Audience, Behaviour,
Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Pengembangan bisnis dan kewirausahaan
adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar
ini dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Pengembangan
bisnis dan kewirausahaan dengan cara mengundang stakeholder
internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR
PENGEMBANGAN
BISNIS
DAN
KEWIRAUSAHAAN
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang,
memformulasikan, hingga mengesahkan standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan
kriteria standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
3. Mencatat standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang
tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasiregulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal
untuk mendapatkan input mengenai aspek pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan dengan mengundang stakeholder internal dan
eksternal untuk mendapatkan input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan dengan memperhatikan informasi yang
diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang diformulasikan pada
Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan
dalam bentuk keputusan Rektor.
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KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS
DAN KEWIRAUSAHAAN
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang
berkaitan dengan standar ini dan para dosen.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
1. Sebagai pemenuhan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan
di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan disahkan
dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan
berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana
tertulis dalam standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR
PENGEMBANGAN
BISNIS
DAN
KEWIRAUSAHAAN
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan
kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
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3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar pengembangan bisnis
dan kewirausahaan.
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan bisnis dan kewirausahaan
yang berpatokan pada standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL
PELAKSANAAN
STANDAR
STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Lembaga Penjamin Mutu Pergururan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihakpihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para
dosen.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN
BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Manual evaluasi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan adalah
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengembangan bisnis
dan kewirausahaan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR
PENGEMBANGAN
BISNIS
DAN
KEWIRAUSAHAAN
1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
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3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS
DAN KEWIRAUSAHAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan terdiri dari Lembaga Penjamin
Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program
Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara
eksplisit dalam manual mutu ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pengembangan bisnis
dan kewirausahaan ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENGENDALIAN
STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan sehingga isi standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan dapat tercapai atau terpenuhi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini.
2. Untuk semua isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis
dan kewirausahaan.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR
PENGEMBANGAN
BISNIS
DAN
KEWIRAUSAHAAN
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan Unversitas Negeri Manado adalah sebagai
berikut berikut:
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan tertutama masalah dan
hambatan yang ditemui.
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2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN
BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
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5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN
MANUAL
PENINGKATAN
STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Tujuan manual peningkatan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya
peningkatan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan pada setiap
akhir siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada
setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahankelemahan dalam pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan
kewirausahaan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir
semester
2. Siklus standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yaitu durasi
waktu pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan
dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR
PENGEMBANGAN
BISNIS
DAN
KEWIRAUSAHAAN
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengembangan
bisnis dan kewirausahaan Unima sebagai berikut:
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1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
5. Menetapkan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang
lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN
BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
pengembangan bisnis dan kewirausahaan terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual
mutu ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII,
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA
HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
1. Sebagai rujukan pemangku kepentingan Universitas Negeri Manado
berkaitan dengan menetapkan standar tenaga honorer, security, dan
cleaning service.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan standar honorer,
security, dan cleaning service.
RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR
TENAGA HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan
mengesahkan standar tenaga honorer, security, dan cleaning service.
DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar tenaga honorer, security, dan cleaning service
adalah proses berpikir menyusun standar tenaga honorer, security,
dan cleaning service yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum
lainnya.
2. Memformulasikan standar tenaga honorer, security, dan cleaning
service adalah menuliskan deskripsi standar tenaga honorer, security,
dan cleaning service dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan
lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi Audience,
Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
3. Mengesahkan standar tenaga honorer, security, dan cleaning service
adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar
ini dinyatakan berlaku.
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4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar tenaga honorer,
security, dan cleaning service dengan cara mengundang stakeholder
internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN
STANDAR
TENAGA HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dan regulasi hukum lainnya
dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan
standar tenaga honorer, security, dan cleaning service.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi hukum yang relevan
dengan kriteria standar tenaga honorer, security, dan cleaning service.
3. Mencatat standar tenaga honorer, security, dan cleaning service yang
tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasiregulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada stakeholder internal untuk mendapatkan
input mengenai aspek tenaga honorer, security, dan cleaning service.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam
langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi
Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar tenaga honorer, security, dan
cleaning service dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar tenaga honorer, security,
dan cleaning service dengan mengundang stakeholder internal dan
eksternal untuk mendapatkan input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar tenaga honorer,
security, dan cleaning service dengan memperhatikan informasi yang
diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar
tenaga honorer, security, dan cleaning service yang diformulasikan
pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar tenaga honorer, security, dan cleaning
service dalam bentuk keputusan Rektor.

1022

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA HONORER,
SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit
Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai
dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
tenaga honorer, security, dan cleaning service ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
tenaga honorer, security, dan cleaning service.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan-peraturan hukum terkait ketenagakerjaan.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HONORER,
SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
1. Sebagai pemenuhan standar honorer, security, dan cleaning service di
Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar honorer, security, dan cleaning
service di Universitas Negeri Manado.
RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar honorer, security, dan cleaning service ditetapkan
dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas
Negeri Manado.
DEFINISI ISTILAH
1. Melaksanakan standar honorer, security, dan cleaning service berarti
melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis
dalam standar honorer, security, dan cleaning service.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis
secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus
dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDAR HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
1. Melakukan persiapan berdasarkan standar honorer, security, dan
cleaning service yang sudah ditetapkan.
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2. Mensosialisasikan standar honorer, security, dan cleaning service
kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi
kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar honorer, security, dan
cleaning service.
4. Melaksanakan kegiatan honorer, security, dan cleaning service yang
berpatokan pada standar honorer, security, dan cleaning service.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HONORER, SECURITY,
DAN CLEANING SERVICE
Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan
mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan
pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.
CATATAN
Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar
honorer, security, dan cleaning service ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar
honorer, security, dan cleaning service.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Regulasi hukum lainnya terkait ketenagakerjaan.
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MANUAL EVALUASI
STANDAR HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR HONORER,
SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Manual evaluasi standar honorer, security, dan cleaning service adalah
untuk mengevaluasi pelaksanaan standar honorer, security, dan cleaning
service.
RUANG
LINGKUP
MANUAL
EVALUASI
STANDAR
HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Manual ini berlaku:
1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar honorer, security, dan
cleaning service dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi
honorer, security, dan cleaning service.
2. Pada semua isi standar honorer, security, dan cleaning service.
DEFINISI ISTILAH
1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidahkaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar
honorer, security, dan cleaning service.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua
perihal pelaksanaan standar honorer, security, dan cleaning service.
LANGKAH-LANGKAH
ATAU
PROSEDUR
EVALUASI
STANDAR HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian,
mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar honorer, security,
dan cleaning service yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan isi standar honorer, security, dan cleaning service.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan isi standar honorer, security, dan cleaning service.
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4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi
standar honorer, security, dan cleaning service bila.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan
temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar
honorer, security, dan cleaning service.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri
Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL EVALUASI STANDAR HONORER, SECURITY, DAN
CLEANING SERVICE
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar honorer,
security, dan cleaning service terdiri dari Lembaga Penjamin Mutu
Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi
(UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara
eksplisit dalam manual mutu ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar honorer, security, dan
cleaning service service ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar honorer, security, dan
cleaning service.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar honorer,
security, dan cleaning service.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar honorer,
security, dan cleaning service.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi.
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5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan-peraturan hukum terkait ketenagakerjaan.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
h. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA
HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Tenaga Honorer, Security,
dan Cleaning Service sehingga isi standar Tenaga Honorer, Security, dan
Cleaning Service dapat tercapai atau terpenuhi.
RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
TENAGA HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar Tenaga Honorer, Security,
dan Cleaning Service, agar dapat dilakukan pengendalian untuk
terpenuhinya standar Tenaga Honorer, Security, dan Cleaning Service
ini.
2. Untuk semua isi standar Tenaga Honorer, Security, dan Cleaning
Service.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam
rangka koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Tenaga Honorer,
Security, dan Cleaning Service.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN
STANDAR TENAGA HONORER, SECURITY, DAN CLEANING
SERVICE
Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Tenaga Honorer,
Security, dan Cleaning Service Unversitas Negeri Manado adalah sebagai
berikut berikut:
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1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
Tenaga Honorer, Security, dan Cleaning Service tertutama masalah
dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar Tenaga Honorer,
Security, dan Cleaning Service.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian
pelaksanaan standar Tenaga Honorer, Security, dan Cleaning Service.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA HONORER,
SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar
Tenaga Honorer, Security, dan Cleaning Service terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar Tenaga Honorer, Security, dan Cleaning Service
ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar suasana akademi
ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Tenaga Honorer,
Security, dan Cleaning Service.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Tenaga Honorer,
Security, dan Cleaning Service.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Tenaga Honorer,
Security, dan Cleaning Service.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
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3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan-peraturan hukum terkait ketenagakerjaan
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
VISI
Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus
MISI
a. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan
b. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam
menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan
masalah pembangunan
c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu
pengetahuan dan difusi hasil teknologi
d. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (university good
governance) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
e. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional,
dan kompettitif serta sehat jasmani dan rohani.
b. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki
keunggulan dan daya saing yang tinggi.
c. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui
diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
d. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam
mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan
bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
e. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila
sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam
kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
1. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju
masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri,
terampil, damai, dan religius.
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2. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
3. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi
akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.
TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA
HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Tujuan manual peningkatan standar tenaga honorer, security, dan cleaning
service adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan
standar tenaga honorer, security, dan cleaning service pada setiap akhir
siklus.
RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA
HONORER, SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Manual ini berlaku:
1. Pada saat pelaksanaan standar tenaga honorer, security, dan cleaning
service berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir
semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.
DEFINISI ISTILAH
1. Pengembangan atau peningkatan standar tenaga honorer, security,
dan cleaning service merupakan kegiatan untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar tenaga honorer,
security, dan cleaning service, dan dilaksanakan secara berkala pada
setiap akhir semester
2. Siklus standar tenaga honorer, security, dan cleaning service yaitu
durasi waktu pelaksanaan standar tenaga honorer, security, dan
cleaning service dan ditetapkan secara berkala.
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN
STANDAR TENAGA HONORER, SECURITY, DAN CLEANING
SERVICE
Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar tenaga honorer,
security, dan cleaning service Unima sebagai berikut:
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1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar tenaga
honorer, security, dan cleaning service.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan
dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar tenaga honorer, security, dan cleaning service.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar tenaga
honorer, security, dan cleaning service.
5. Menetapkan standar tenaga honorer, security, dan cleaning service
yang lebih tinggi.
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN
MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA HONORER,
SECURITY, DAN CLEANING SERVICE
Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar
tenaga honorer, security, dan cleaning service terdiri dari:
1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam
pernyataan standar tenaga honorer, security, dan cleaning service ini.
CATATAN
Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik,
diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk
manualmutu ini.
REFERENSI
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di
bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan hukum lainnya yang terkait ketenagakerjaan.
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