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1. Visi, Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Elektro yang mampu merancang dan mengatasi masalah di
bidang elektronika, kelistrikan dan sumber energi yang
profesional dan unggul pada regional Sumatera pada tahun
2026.

Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di
bidang ilmu terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada upaya
pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik elektro
meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah kegiatan yang
memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang unggul,

mandiri, bertanggung jawab  dan professional yang mengacu pada
KKNI dan SN-Dikti;

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan
berbagai masalah yang berorientasi pada upaya pemeliharaan
perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem telekomunikasi dan
sumber-sumber energi lainnya;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat pada bidang yang
berorientasi pada upaya pemeliharaan perangkat elektronika/
kelistrikan, sistem telekomunikasi dan sumber-sumber energi
lainnya;

4. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan di bidang teknik
elektro.

2. Rasional Standar

Hasil Penelitian merupakan salah satu standar terpenting yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi maupun melampui
standar hasil penelitian ini maka Universitas Efarina menetapkan
penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan
Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat yang digunakan  untuk
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pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan
pembangunan dan pengkayaan materi pembelajaran

3. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prodi Teknik
Elektro UNEFA sebagai perancang dan koordinator;

2. Pimpinan LPPM dan jajarannya;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi, Prodi serta dosen yang sesuai dengan

tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

4. Defenisi Istilah
1. SHP merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Menetapkan SHP adalah tindakan berupa persetujuan dan

pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

5. Pernyataan isi
standar

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen pelaksana
pengabdian masyarakat berdasarkan SN Dikti.

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rektor I, ketua program studi dan ketua LPPM memastikan
bahwa proses penyusunan dan evaluasi pelaksana Pengabdian
masyarakat harus melibatkan dan mempertimbangkan saran dari
pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu: dosen,
pengguna lulusan, alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan
pelaksana Pengabdian masyarakat ini dirancang dengan
mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana yang diperlukan
untuk pelaksanaan standar ini.

5. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM menyusun standar
ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang harus
mengacu pada pelaksanaan :
a) Diselenggarakan secara terintegrasi, minimal; edukatif,

objektif, akuntabel dan transparan.
b) Edukatif artinya merupakan penilaian untuk memotivasi

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada
masyarakat.

c) Harus dari dosen Universitas Efarina dan melibatkan
mahasiswa

d) Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dan melibatkan antar disiplin dan baik dari internal prodi,
dalam negeri maupun dari luar negeri.

e) Standart pelaksanaanya pengabdian kepada masyarakat
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mampu meraih hibah baik nasional maupun internasional
f) Dapat meraih hibah pengabdian kepada masyarakat yang

disesuaikan dengan aturan permintaan hibah eksternal
g) Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

satu kali dalam setahun.
h) Universitas Efarina harus mengeluarkan surat tugas untuk

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna penilaian
dosen dan mahasiswa

6. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus melakukan
peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk menyesuaikan
dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Strategi pencapaian
standar

1. Mendorong atau memotivasi dosen untuk memilih masalah
penelitian yang up to date dan besar manfaatnya untuk
masyarakat;

2. Mengadakan pelatihan atau mengikutsertakan dosen pada kegiatan
seminar atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian;

3. Menyiapkan buku pedoman penulisan penelitian di tingkat prodi;
4. Mendorong dan menyediakan tim dosen untuk pendampingan

hasil penelitian yang layak untuk dipublikasikan;
5. Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen mengurus

administratif untuk memperoleh hak paten;
6. Membentuk tim multidisilin ilmu dalam menjalin kerjasama.

7. Indikator

1. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan
(review) aspek etik penelitian.

2. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan rupa: minimal satu
mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian

3. Jumlah penelitian yang memperoleh HAKI minimal 1 per program
studi/pusat dalam setiap 3 tahun.

4. Jumlah prototype produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal
1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.

5. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per
program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.

6. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku,
prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1
per penelitian.

7. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/
award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per
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program studi per 5 tahun. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal
1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.

8. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh
mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal
5%;

9. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima
terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program;

10. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau
dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota
per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul
per tahun.

8. Dokumen terkait

1. Statuta Universitas Efarina;
2. Kebijakan Mutu Universitas Efarina;
3. Manual Mutu Universitas Efarina;
4. RIP Universitas Efarina.

9. Referensi

Untuk melengkapi stadar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:

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. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
Kemenristekdikti, 2016

4. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu
Kemenristekdikti, 2017

5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
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1. Visi, Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Elektro yang mampu merancang dan mengatasi masalah di
bidang elektronika, kelistrikan dan sumber energi yang
profesional dan unggul pada regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas, profesional,
serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di bidang ilmu
terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang perancangan
perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem komunikasi,
menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi yang
berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada upaya
pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik elektro
meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah kegiatan yang
memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang unggul,

mandiri, bertanggung jawab  dan professional yang mengacu pada
KKNI dan SN-Dikti;

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan
berbagai masalah yang berorientasi pada upaya pemeliharaan
perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem telekomunikasi dan
sumber-sumber energi lainnya;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat pada bidang yang berorientasi
pada upaya pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya;

4. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan di bidang teknik
elektro.

2. Rasional Standar

Isi Penelitian merupakan salah satu standar terpenting yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi maupun melampui
standar isi penelitian ini maka, Universitas Efarina menetapkan
penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan
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Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk
sebagai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
penelitian

3. Kualifikasi
Pejabat/Petugas
yang menjalankan

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar
adalah:
1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prodi Teknik Elektro

UNEFA sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah
ditetapkan dalam manual  penetapan standar.

2. Pejabat struktural di lingkungan Prodi Teknik Elektro UNEFA
dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang
bersangkutan.

3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga yang bertugas untuk
mengidentifikasi dan menetapkan PPM.

4. Defenisi Istilah

1. Melaksanakan SHP adalah jika setiap penelitian menghasilkan
luaran dalam bentuk publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa
sosial, model, atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan
pemangku kepentingan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak
kekayaan intelektual.

2. Penelitian yang dilakukan dosen adalah bersifat ilmiah dan minimal
ada 75% hasil penelitian dosen yang terpublikasikan dalam
prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk
diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan
berkala ilmiah bertaraf internasional.

5. Pernyataan isi
standar

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen pelaksana
pengabdian masyarakat berdasarkan SN Dikti.

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rekor I, Ketua Program Studi dan Ketua LPPM memastikan
bahwa proses penyusunan dan evaluasi pelaksana Pengabdian
masyarakat harus melibatkan dan mempertimbangkan saran dari
pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu: dosen,
pengguna lulusan, alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan
pelaksana Pengabdian masyarakat ini dirancang dengan
mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana yang diperlukan
untuk pelaksanaan standar ini.

5. Wakil Rektor I, Ketua prodi  dan ketua LPPM menyusun standar
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ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang harus
mengacu pada pelaksanaan :
a) Diselenggarakan secara terintegrasi, minimal; edukatif, objektif,

akuntabel dan transparan.
b) Edukatif artinya merupakan penilaian untuk memotivasi

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada
masyarakat.

c) Harus dari dosen Universitas Efarina dan melibatkan mahasiswa
d) Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan

melibatkan antar disiplin dan baik dari internal prodi, dalam
negeri maupun dari luar negeri.

e) Standart pelaksanaanya pengabdian kepada masyarakat mampu
meraih hibah baik nasional maupun internasional

f) Dapat meraih hibah pengabdian kepada masyarakat yang
disesuaikan dengan aturan permintaan hibah eksternal

g) Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat satu
kali dalam setahun.

h) Universitas Efarina harus mengeluarkan surat tugas untuk
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna penilaian
dosen dan mahasiswa

6. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus melakukan
peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk menyesuaikan
dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Strategi pencapaian
standar

1. Mendorong atau memotivasi dosen untuk memilih masalah
penelitian yang uptode dan besar manfaatnya untuk masyarakat;

2. Mengadakan pelatihan atau mengikutsertakan dosen pada kegiatan
seminar atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian;

3. Menyiapkan buku pedoman penulisan penelitian di tingkat Prodi;
4. Mendorong dan menyediakan tim dosen untuk pendampingan hasil

penelitian yang layak untuk dipublikasikan;
5. Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen mengurus

administratif untuk memperoleh hak paten;
6. Membentuk tim multidisilin ilmu dalam menjalin kerjasama.

7. Indikator

1. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan
(review) aspek etik penelitian.

2. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan rupa: minimal satu
mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian
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3. Jumlah penelitian yang memperoleh HAKI minimal 1 per program
studi/pusat dalam setiap 3 tahun.

4. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1
per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.

5. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per
program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.

6. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku,
prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1
per penelitian.

7. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/
award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per
program studi per 5 tahun. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1
per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.

8. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh
mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal
5%

9. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap
jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program

10. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau
dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per
dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per
tahun

8. Dokumen terkait

1. Statuta Universitas Efarina
2. Kebijakan Mutu Universitas Efarina
3. Manual Mutu Universitas Efarina
4. RIP Universitas Efarina

9. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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. Rencana Induk Pengembangan Prodi Teknik Elektro UNEFA, 20 I 4
4. Statuta Prodi Teknik Elektro UNEFA, 2015
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Kemenristekdikti, 2016;
6. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu

Kemenristekdikti, 2017
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1. Visi, Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Elektro yang mampu merancang dan mengatasi masalah di
bidang elektronika, kelistrikan dan sumber energi yang
profesional dan unggul pada regional Sumatera pada tahun
2026.

Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di
bidang ilmu terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada upaya
pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik elektro
meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah kegiatan yang
memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang unggul,

mandiri, bertanggung jawab  dan professional yang mengacu pada
KKNI dan SN-Dikti;

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan
berbagai masalah yang berorientasi pada upaya pemeliharaan
perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem telekomunikasi dan
sumber-sumber energi lainnya;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat pada bidang yang
berorientasi pada upaya pemeliharaan perangkat elektronika/
kelistrikan, sistem telekomunikasi dan sumber-sumber energi
lainnya;

4. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan di bidang teknik
elektro.

2. Rasional Standar

Proses penelitian merupakan salah satu standar terpenting yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi maupun melampui
standar proses penelitian ini maka Universitas Efarina menetapkan
penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan
Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk
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kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan.

3. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prodi Teknik
Elektro UNEFA sebagai perancang dan koordinator;

2. Pimpinan perguruan tinggi, LPPM, prodi serta dosen yang diberi
kewenangan untuk menjalankan standar proses PPM.

4. Defenisi Istilah
1. SHP merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Menetapkan SHP adalah tindakan berupa persetujuan dan

pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

5. Pernyataan isi
standar

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen pelaksana
pengabdian masyarakat berdasarkan SN Dikti.

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Ketua LPPM
memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi pelaksana
Pengabdian masyarakat harus melibatkan dan mempertimbangkan
saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu:
dosen, pengguna lulusan, alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan
pelaksana pengabdian masyarakat ini dirancang dengan
mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana yang diperlukan
untuk pelaksanaan standar ini.

5. Wakil Rektor I, Ketua prodi  dan ketua LPPM menyusun standar
ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang harus
mengacu pada pelaksanaan :
a) Diselenggarakan secara terintegrasi, minimal; edukatif,

objektif, akuntabel dan transparan.
b) Edukatif artinya merupakan penilaian untuk memotivasi

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada
masyarakat.

c) Harus dari dosen Universitas Efarina dan melibatkan
mahasiswa

d) Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dan melibatkan antar disiplin dan baik dari internal prodi,
dalam negeri maupun dari luar negeri.

e) Standart pelaksanaanya pengabdian kepada masyarakat
mampu meraih hibah baik nasional maupun internasional
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f) Dapat meraih hibah pengabdian kepada masyarakat yang
disesuaikan dengan aturan permintaan hibah eksternal

g) Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
satu kali dalam setahun.

h) Universitas Efarina harus mengeluarkan surat tugas untuk
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna penilaian
dosen dan mahasiswa.

6. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus melakukan
peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk menyesuaikan
dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Strategi pencapaian
standar

1. Meningkatkan kerjasama dengan prodi untuk kegiatan penelitian
dosen.

2. Menyiapkan jadwal kegiatan penelitian dan melakukan sosialisasi
kepada seluruh dosen dan mahasiswa

7. Indikator

1. Ada perencanaan penelitian (road map) di fakultas/lembaga/pusat
2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map
3. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule.
4. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

8. Dokumen terkait

1. Statuta Universitas Efarina
2. Kebijakan Mutu Universitas Efarina
3. Manual Mutu Universitas Efarina
4. RIP Universitas Efarina

9. Referensi

Untuk melengkapi stadar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:

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. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
Kemenristekdikti, 2016

4. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu
Kemenristekdikti, 2017

5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
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1. Visi, Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Elektro yang mampu merancang dan mengatasi masalah di
bidang elektronika, kelistrikan dan sumber energi yang
profesional dan unggul pada regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas, profesional,
serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di bidang ilmu
terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang perancangan
perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem komunikasi,
menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi yang
berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada upaya
pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik elektro
meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah kegiatan yang
memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang unggul,

mandiri, bertanggung jawab  dan professional yang mengacu pada
KKNI dan SN-Dikti;

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan
berbagai masalah yang berorientasi pada upaya pemeliharaan
perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem telekomunikasi dan
sumber-sumber energi lainnya;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat pada bidang yang berorientasi
pada upaya pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya;

4. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan di bidang teknik
elektro.

2. Rasional Standar

Penilaian Penelitian merupakan salah satu standar terpenting yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi maupun melampui
standar penilaian penelitian ini  maka Universitas Efarina menetapkan
penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan
Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat yang bertujuan bertujuan
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untuk menilai kesesuaian standar hasil, standar isi dan standart proses
penelitian.

3. Kualifikasi
Pejabat/Petugas
yang menjalankan

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prodi Farmasi UNEFA
sebagai perancang dan koordinator,

2. Pimpinan perguruan tinggi, LPPM, prodi serta dosen yang diberi
kewenangan untuk menjalankan standar proses PPM

4. Defenisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.

2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian
terhadap proses dan hasil penelitian

3. Menetapkan standar proses penelitian adalah tindakan berupa
merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.

5. Pernyataan isi
standar

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen pelaksana
pengabdian masyarakat berdasarkan SN Dikti.

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rektor I, ketua program studi dan ketua LPPM memastikan
bahwa proses penyusunan dan evaluasi pelaksana Pengabdian
masyarakat harus melibatkan dan mempertimbangkan saran dari
pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu: dosen,
pengguna lulusan, alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan
pelaksana Pengabdian masyarakat ini dirancang dengan
mempertimbangkan sumberdaya   dan prasarana yang diperlukan
untuk pelaksanaan standar ini.

5. Wakil Rektor I, Ketua prodi  dan ketua LPPM menyusun standar
ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang harus
mengacu pada pelaksanaan :
a. Diselenggarakan secara terintegrasi, minimal; edukatif, objektif,

akuntabel dan transparan.
b. Edukatif artinya merupakan penilaian untuk memotivasi

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada
masyarakat.

c. Harus dari dosen Universitas Efarina dan melibatkan mahasiswa
d. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan

melibatkan antar disiplin dan baik dari internal akademi, dalam
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negeri maupun dari luar negeri.
e. Standar pelaksanaanya pengabdian kepada masyarakat mampu

meraih hibah baik nasional maupun internasional
f. Dapat meraih hibah pengabdian kepada masyarakat yang

disesuaikan dengan aturan permintaan hibah eksternal
g. Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat satu

kali dalam setahun.
h. Universitas Efarina harus mengeluarkan surat tugas untuk

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna penilaian
dosen dan mahasiswa

6. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus melakukan
peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk menyesuaikan
dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Strategi pencapaian
standar

1. Mendorong atau memotivasi dosen untuk memilih masalah
penelitian yang up to date dan besar manfaatnya untuk masyarakat.

2. Mengadakan pelatihan atau mengikutsertakan dosen pada kegiatan
seminar atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian

3. Menyiapkan buku pedoman penulisan penelitian di tingkat akademi
4. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian.
5. Mewajibkan dosen untuk melakukan presentasi proposal dan

seminar hasil penelitian.

7. Indikator

1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan

berkelanjutan.
3. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal.
4. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.
5. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.
6. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan

proposal.
7. Ada checklist penilaian kesesuaian
8. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

8. Dokumen terkait

1. Statuta Universitas Efarina
2. Kebijakan Mutu Universitas Efarina
3. Manual Mutu Universitas Efarina
4. RIP Universitas Efarina

9. Referensi
Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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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. Rencana Induk Pengembangan UNEFA, 20 I 4
4. Statuta UNEFA, 2015
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Kemenristekdikti, 2016
6. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu

Kemenristekdikti, 2017
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1. Visi, Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Elektro yang mampu merancang dan mengatasi masalah di
bidang elektronika, kelistrikan dan sumber energi yang
profesional dan unggul pada regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang
perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas, profesional,
serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di bidang ilmu
terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang perancangan
perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem komunikasi,
menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi yang
berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada upaya
pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik elektro
meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah kegiatan yang
memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang unggul,

mandiri, bertanggung jawab  dan professional yang mengacu pada
KKNI dan SN-Dikti;

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan
berbagai masalah yang berorientasi pada upaya pemeliharaan
perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem telekomunikasi dan
sumber-sumber energi lainnya;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat pada bidang yang berorientasi
pada upaya pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya;

4. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan di bidang teknik
elektro.

2. Rasional Standar
Peneliti Penelitian merupakan salah satu standar terpenting yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi maupun  melampui
standar peneliti penelitian ini  maka Universitas Efarina menetapkan

http://www.unefa.ac.id/


UNIVERSITAS EFARINA
Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578
Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,

Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844
Email:universitasefarina@gmail.com, website : www.unefa.ac.id

Standar Penelitian
No.Dok B.13/SPMI-UNEFA/2017
Revisi
Tgl Eff

22

penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan
Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat yang bertujuan

3. Kualifikasi
Pejabat/Petugas
yang menjalankan

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar
adalah :
1. Rektor dan semua pejabat struktural di semua unit kerja dan
semua tingkat kerja.
2. Ketua LPPM dan jajarannya.
3. Reviewer hasil penelitian baik internal maupun eksternal.
4. Tim Penilai Angka Kredit Akademi, dan Prodi.

4. Defenisi Istilah

1. Evaluasi standar peneliti penelitian dosen dan mahasiswa adalah
ukuran penilaian kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian proses pelaksanaan penelitian sesuai dengan
penetapan dan pelaksanaan standar.

2. Perencanaan penelitian adalah tahapan perencanaan yang dilakukan
dosen dan mahasiswa dalam mempersiapkan segala sesuatu yang
terkait dengan hasil penelitian tersebut.

3. Pelaksanaan penelitian adalah pelaksanaan aktivitas yang dilakukan
dosen dan mahasiswa dalam melakukan segala sesuatu yang terkait
dengan tugas dosen dan mahasiswa tersebut.

4. Pengendaliaan penelitian adalah proses monitoring yang dilakukan
sistem atas segala hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam
mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang terkait
dengan tugas dosen dan mahasiswa tersebut.

5. Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan
pada setiap kurun waktu yang tetap.

5. Pernyataan isi
standar

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen pelaksana
pengabdian masyarakat berdasarkan SN Dikti.

2. Wakil Rektor 1 harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rekor 1 , ketua program studi dan ketua LPPM memastikan
bahwa proses penyusunan dan evaluasi pelaksana Pengabdian
masyarakat harus melibatkan dan mempertimbangkan saran dari
pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu : dosen,
pengguna lulusan, alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor 1, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan
pelaksana Pengabdian masyarakat  ini dirancang dengan
mempertimbangkan   sumberdaya   dan prasarana yang diperlukan
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untuk pelaksanaan standar ini.
5. Wakil Rektor 1, Ketua prodi  dan ketua LPPM menyusun standar

ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang harus
mengacu pada pelaksanaan :
a. Diselenggarakan secara terintegrasi, minimal; edukatif, objektif,

akuntabel dan transparan.
b. Edukatif artinya merupakan penilaian untuk memotivasi

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada
masyarakat.

c. Harus dari dosen Universitas Efarina dan melibatkan
mahasiswa

d. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan
melibatkan antar disiplin dan baik dari internal akademi , dalam
negeri maupun dari luar negeri.

e. Standart pelaksanaanya pengabdian kepada masyarakat mampu
meraih hibah baik nasional maupun internasional

f. Dapat meraih hibah pengabdian kepada masyarakat yang
disesuaikan dengan aturan permintaan hibah eksternal

g. Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat satu
kali dalam setahun.

h. Universitas Efarina harus mengeluarkan surat tugas untuk
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna penilaian
dosen dan mahasiswa

6. Wakil Rektor 1, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus melakukan
peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk menyesuaikan
dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Strategi pencapaian
standar

1. Mendorong atau memotivasi dosen untuk meningkatkan pendidikan
minimal dengan kualifikasi pendidikan S2.

2. Mengadakan pelatihan atau mengikutsertakan dosen pada kegiatan
seminar atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian

3. Menyiapkan buku pedoman penulisan penelitian di tingkat akademi
4. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian baik kepada dosen dan

mahasiswa
5. Mewajibkan dosen untuk melakukan presentasi proposal dan

seminar hasil penelitian baik hibah internal maupun ekternal.

7. Indikator
1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah

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

2. Setiap dosen melaksanakan pengabdian masyarakat setiap smester
3. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap

per tahun
4. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana

penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
5. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar

mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti,
masyarakat dan lingkungan

6. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis
pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

7. Tetersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil
penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal
nasional terakreditasi

8. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam bentuk buku referensi

9. Ketersediaan dana bagi penelitiyang mendaftarkan hasil
penelitiannya dalam bentuk paten

8. Dokumen terkait

1. Statuta Universitas Efarina
2. Kebijakan Mutu Universitas Efarina
3. Manual Mutu Universitas Efarina
4. RIP Universitas Efarina

9. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
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. Rencana Induk Pengembangan Prodi Farmasi UNEFA, 20 I 4
4. Statuta Prodi Farmasi UNEFA, 2015
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Kemenristekdikti, 2016
6. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu

Kemenristekdikti, 2017
7. Prosedur /SOP audit
8. Formulir Evaluasi diri
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9. Formulir temuan hasil pemeriksanaan
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PENGESAHAN
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1. Visi, Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Elektro yang mampu merancang dan mengatasi masalah di
bidang elektronika, kelistrikan dan sumber energi yang
profesional dan unggul pada regional Sumatera pada tahun
2026.

Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di
bidang ilmu terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada upaya
pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik elektro
meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah kegiatan yang
memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang unggul,

mandiri, bertanggung jawab  dan professional yang mengacu pada
KKNI dan SN-Dikti;

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan
berbagai masalah yang berorientasi pada upaya pemeliharaan
perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem telekomunikasi dan
sumber-sumber energi lainnya;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat pada bidang yang
berorientasi pada upaya pemeliharaan perangkat elektronika/
kelistrikan, sistem telekomunikasi dan sumber-sumber energi
lainnya;

4. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan di bidang teknik
elektro.

1. Rasional Standar
Sarana dan Prasarana
Penelitian

Sarana dan prasarana Penelitian merupakan salah satu standar
terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi
maupun  melampui standar Sarana dan prasarana penelitian ini  maka
Universitas Efarina menetapkan  penyusunan standar ini berdasarkan
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kebutuhan pemerintah, kebutuhan Universitas Efarina dan kebutuhan
masyarakat yang digunakan  untuk pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, kebijakan pembangunan dan pengkayaan materi
pembelajaran

2. Pihak yang
bertanggungjawab
untuk Mencapai
Standar Sarana dan
Prasarana Penelitian

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNEFA sebagai
perancang dan koordinator,

2. Pimpinan perguruan tinggi, lembaga, dan Tim yang telah diberi
kewenangan untuk menjalankan standar sarana dan prasarana
penelitian.

3. Defenisi Istilah
Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi
dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

4. Pernyataan Standar
Sarana dan Prasarana
Penelitian

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen Sarana dan
prasarana penelitian berdasarkan SN Dikti.

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Ketua LPPM
memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi Sarana dan
prasarana penelitian harus melibatkan dan mempertimbangkan
saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu :
dosen, pengguna lulusan, alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM menyusun
kedalaman dan keluasan materi penelitian seharusnya mengacu
pada:
a) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan
lingkungan.

b) Universitas Efarina menyediakan software analisis statistik dan
hardware penelitian untuk memfasilitasi penelitian dosen.

c) Sarana dan prasarana yang digunakan oleh peneliti bekerjasama
dengan laboratorium Universitas Efarina.

5. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus memastikan
Hasil Pengabdian ini dirancang dengan mempertimbangkan
sumberdaya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan
standar ini.

6. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus melakukan
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peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk menyesuaikan
dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Strategi Pencapaian
Standar Penilaian
Pembelajaran

1. Merencanakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan diajukan
kepada pimpinan;

2. Melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dimiliki secara
kontinu;

3. Pembuatan laporan pengunaan sarana dan prasarana;
4. Evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana yang akan datang.

7. Indikator Ketercapaian
Standar Sarana dan
Prasarana Penelitian

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan
jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik;

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

3. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap
per tahun;

4. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang
dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian;

5. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar
mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan
peneliti, masyarakat dan lingkungan;

6. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis
pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik;

7. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil
penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal
nasional terakreditasi;

8. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam bentuk buku referensi;

9. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil
penelitiannya dalam bentuk paten.

8. Catatan/Dokumen/For
mulir/Peraturan
Perundangan

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk penyusunan standar ini yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan

tinggi dan SPMI.
2. Ketersedian dokumen internal berupa peraturan yang berlaku di

UNEFA.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survei.
4. Formulir/Borang/Template standar
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5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

9. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen
tertulis berupa:
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. Rencana Induk Pengembangan UNEFA
4. Statuta UNEFA
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Kemenristekdikti, 2016
6. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu

Kemenristekdikti, 2017
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PENGESAHAN
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1. Visi, Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana
Teknik Elektro yang mampu merancang dan mengatasi
masalah di bidang elektronika, kelistrikan dan sumber
energi yang profesional dan unggul pada regional
Sumatera pada tahun 2026.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang
perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja
sistem komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang
listrik dan energi sehingga menghasilkan profil lulusan yang
berkualitas, profesional, serta mampu menghadapi tantangan
dan perubahan di bidang ilmu terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja
sistem komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang
listrik dan energi yang berkualitas serta bermanfaat bagi
masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada
upaya pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik
elektro meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah
kegiatan yang memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang

unggul, mandiri, bertanggung jawab  dan professional yang
mengacu pada KKNI dan SN-Dikti;

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah yang berorientasi pada
upaya pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat pada bidang yang
berorientasi pada upaya pemeliharaan perangkat elektronika/
kelistrikan, sistem telekomunikasi dan sumber-sumber energi
lainnya;

4. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan di bidang
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teknik elektro.

2. Rasional pengelolaan
penelitian

Sarana dan prasarana Penelitian merupakan salah satu standar
terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
memenuhi maupun  melampui standar Sarana dan prasarana
penelitian ini  maka prodi menetapkan  penyusunan standar ini
berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan prodi dan
kebutuhan masyarakat yang digunakan  untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pembangunan dan
pengkayaan materi pembelajaran

3. Pihak yang
bertanggung jawab
untuk mencapai
pengelolaan
penelitian

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNEFA
sebagai perancang dan koordinator

2. Pimpinan LPPM dan jajarannya
3. Pimpinan Perguruan Tinggi, Prodi serta dosen yang sesuai

dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

4. Definisi Istilah

1. Standar Pengelola Penelitian ini merupakan kriteria minimal
tentang mutu hasil penelitian

2. Menetapkan standar Pengelola penelitian ini adalah tindakan
berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar
dinyatakan berlaku.

5. Pernyataan
pengelolaan
penelitian

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen Sarana dan
prasarana penelitian berdasarkan SN-Dikti.

2. Wakil Rektor I, harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua
LPPM memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi
Sarana dan prasarana penelitian harus melibatkan dan
mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal
dan eksternal, yaitu: dosen, pengguna lulusan, alumni, dan
para pakar.

4. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPPM
menyusun kedalaman dan keluasan materi penelitian
seharusnya  mengacu pada :
a) Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan
lingkungan.
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b) Prodi menyediakan software analisis statistik dan
hardware penelitian untuk memfasilitasi penelitian dosen.

c) Sarana dan prasarana yang digunakan oleh peneliti
bekerjasama dengan laboratorium prodi

5. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus
memastikan hasil pengabdian ini dirancang dengan
mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana yang
diperlukan untuk pelaksanaan standar ini.

6. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPPM harus
melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk
menyesuaikan dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan
teknologi

6. Strategi pengelolaan
penelitian

1. Memotivasi dosen untuk memilih masalah yang up todate dan
besar manfaatnya untuk masyarakat;

2. Mendorong pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
secara interdisipliner dan antar lembaga, baik dalam maupun
luar institusi, nasional dan internasional;

3. Mempublikasikan penyusunan laporan pengabdian kepada
masyarakat di tingkat Prodi.

4. Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen mengurus
administratif.

5. Membentuk tim multidisiplin ilmu dalam menjalin  kerjasama

7. Indikator
Ketercapaian Standar

1 Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk
penelitian UNEFA:

2 Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas
dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu
penelitian:

3 Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
penelitian.

8. Dokumen terkait

1. Statuta
2. Kebijakan Mutu
3. Manual Mutu
4. RIP

9. Referensi.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi
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2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi

3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Efarina
4. Statuta Universitas Efarina
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

Kemenristekdikti, 2016
6. Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu

Kemenristekdikti, 2017
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1. Visi dan Misi Program
Studi

Visi : Menjadi Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Elektro yang mampu merancang dan mengatasi masalah di
bidang elektronika, kelistrikan dan sumber energi yang
profesional dan unggul pada tingkat nasional di tahun 2026.

Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di
bidang ilmu terkait.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
perancangan perangkat elektronika, menganalisis kinerja sistem
komunikasi, menyelesaikan permasalahan bidang listrik dan energi
yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada upaya
pemeliharaan perangkat elektronika/ kelistrikan, sistem
telekomunikasi dan sumber-sumber energi lainnya.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai ilmu teknik elektro
meliputi perencanaan dan pengelolaan dari sebuah kegiatan yang
memberikan dampak pada masyarakat luas.

Tujuan:
1. Menghasilkan pendidikan di bidang teknik elektro yang unggul,

mandiri, bertanggung jawab  dan professional;
2. Menghasilkan proses pendidikan dan pengajaran yang mengacu

pada KKNI dan SN-Dikti;
3. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat menyelesaikan

berbagai masalah yang berkembang di masyarakat;
4. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang teknik elektro;
5. Menghasilkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta

terkait.

2. Rasional Standar
Pembiayaan
Pembelajaran

Kompeteni Pembiayaan merupakan salah satu standar terpenting yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi maupun melampui
standar kompetensi Pembiayaan Pembelajaran ini maka Program Studi
Keperawatan menetapkan penyusunan standar ini berdasarkan
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kebutuhan pemerintah, kebutuhan Program Studi Keperawatan dan
kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebijakan pembangunan dan pengkayaan
materi pembelajaran Dalam penyelenggaraan   kegiatan   di  perguruan
tinggi, unsur pembiayaan Pembelajaran merupakan salah satu unsur
utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh
kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan
Pembelajaran pada perguruan tinggi tidak hanya tipe runtuhkan bagi
pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan
pengabdian  kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan
mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan agar
seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat
berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan.
Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional.
Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar
pembiayaan Pembelajaran pada setiap perguruan tinggi setidaknya
mengatur atau menetapkan pembiayaan   pendidikan yang terdiri   atas
biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan
pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Efarina menetapkan
standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi
Ketua Program Studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang
bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA)
atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

3. Pihak yang
Bertanggung Jawab
untuk Mencapai
Standar Sarana dan
Prasarana
Kependidikan

1. Pimpinan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. LPM, GJMF, GJMPS dalam penyusunan standar.
3. Pimpinan fakultas, Prodi dalam hal menyusun standar
4. Kepala Biro, Ketua Badan, Lembaga, Pusat Studi, Kepala

Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan pimpinan unit kerja
lainnya dalam hal mendukung penyusunan standar

5. Para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan
bidang keahliannya.

4. Defenisi Istilah

1. Standar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran dan
spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/
media dalam mencapai sesuatu atau tujuan. Sarana yang dimaksud
dalam pengertian sarana milik universitas adalah alat pendukung,
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proses belajar mengajar, alat perkantoran dan sarana lainnya.
3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau

usaha pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Prasarana
yang dimaksud dalam pengertian prasarana universitas adalah
ruang belajar mengajar alat perkantoran dan sarana lainnya.

5. Peryataan Isi Standar
Kualifikasi Pembiayaan
Pembelajaran

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen kompetensi
pembiayaan

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Direktur.

3. Wakil Rektor I, ketua program studi dan ketua LPM memastikan
bahwa proses penyusunan dan evaluasi standar kompetensi
pembiayaan harus melibatkan dan mempertimbangkan saran dari
pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu: dosen,
pengguna lulusan, alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus memastikan
standar kompetensi pembiayaan ini dirancang dengan
mempertimbangkan   sumberdaya   dan prasarana yang diperlukan
untuk pelaksanaan standar ini.

5. Wakil Rektor I, Ketua prodi  dan Ketua LPM menyusun standar
ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang
mengharuskan :
1) Rektor, WR I, Ketua Program Studi, ketua lembaga dan  atau

unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau
pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan
pengelolahan keuangan harus berdasarkan karakteristik:
partisipatif, taat  hukum,  transparan,  efisien,  efektif, dan
akuntable.

2) Untuk menjamin kebijakan pengelolahan keuangan agar
berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka direktur
harus membentuk badan pengawas internal akademi bidang
keuangan atau disebut satuan pengawas internal (SPI)

3) Rektor, WR I, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-
unit lainnya dalam proses pengelolahan keuangan harus
berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana
Operasional (Renop), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
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4) Sumber dan jumlah dana yang dikelolah oleh Akademi harus
disosialisasikan kepada civitas Universitas Efarina untuk
menjamin adanya pengelolahan dana yang akuntable.

5) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja
harus mangacu pada program-program yang telah ditentukan
pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Universitas Efarina.

6) Universitas Efarina harus mempunyai prosedur dalam
penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari
tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi
silang dalam pengembangan, program studi di lingkungan
Universitas Efarina.

7) Universitas Efarina harus mempunyai prosedur pencairan
anggaaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan
berkualitas.

8) Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total
anggaran tahunan

9) Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasional dari
total anggaran tahunan. Universitas harus menetapkan alokasi
biaya personal dari total anggaran tahunan

1. Wakil Rektor 1, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus melakukan
peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk
menyesuaikan dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan
teknologi

6 .Strategi Pelaksanaan
Standar

1. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien yang mengacu
pada peraturan yang berlaku

2. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas
pemanfaatannya

3. Pimpinan Universitas Efarina menyelenggarakan koordinasi
yang baik dengan seluruh lembaga dan unit-unit yang ada dalam
hal perencanaan, pengelolahan dan pertanggungjawaban seluruh
penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

4. Pimpinan Universitas Efarina melalui satuan pengawas internal
(SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi
pengawasan dan audit internal keuangan.

5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan
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langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi peneriamaan.

7. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Evaluasi prasarana terdiri dari: Bangunan: memenuhi persyaratan
teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi; Ruang kerja
pimpinan: minimal 15 m2 per orang; Ruang administrasi kantor:
minimal 2 m2 per orang; Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2

per dosen; Ruang kelas/aula: minimal 2 m2 per mahasiswa
2. Evaluasi prasarana perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan

teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara
rutin, dan tersedia setiap saat. Fasilitas air: Sistem penyediaan air
bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi
persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih,
dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.

3. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi,
tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan
pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.

4. Kantin: luasan minimal 4 m2 per mahasiswa, ventilasi baik,
fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi
dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan
pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang
tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan
higiene.

5. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m2 per ruangan
6. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi

persyaratan untuk poliklinik.
7. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan
8. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung

yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat
secara terjadwal.

9. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk
pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan
dapat diakses dengan mudah.

10. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m2 per orang, bermutu baik,
dan jumlah mencukupi

11. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan
limbah laboratorium secara lengkap.

12. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari
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pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat
pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir (bila diolah
dengan kualitas baik).

13. Pengolahan sampah dengan insinerator/emisinya tidak melampaui
ambang batas.

14. Pengelolaan sampah dengan composting memperhatikan jarak
lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya

15. Unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari laboratorium
limbah domestik, dilakukan pengawasan terhadap
pengelolaan limbah B3

16. Hasil pengolahan limbah yang dibuang ke saluran drainase/badan
air memenuhi baku peruntukan badan air setempat

17. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang Jumlah koleksi textbook
yang sesuai bidang ilmu: > 100 (dalam tiga tahun terakhir) Jumlah
koleksi skripsi/tugas akhir: > 200 (dalam tiga tahun terakhir)

18. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3
judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

19. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul
dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

20. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai
bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun
terakhir)

21. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul
dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

22. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam
tiga tahun terakhir).

23. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar
perguruan tinggi

24. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang
minimal 2 m2 per mahasiswa

25. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan
dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja,
papan tulis, spidol,penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas
angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan
setiap hari (minimal 20 jam/minggu)

26. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/

http://www.unefa.ac.id/


UNIVERSITAS EFARINA
Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578
Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,

Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844
Email:universitasefarina@gmail.com, website : www.unefa.ac.id

Standar pembiayaan pembelajaran
No.Dok
Revisi
Tgl Eff

79

penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi,
meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan
habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat dugunakan setiap
hari.

27. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
28. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1

tahun 1 kali
29. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap

fasilitas komputer minimal 18 jam per hari
30. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta

didukung dana yang memadai
31. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet

(kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa)
32. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10
33. Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa
34. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras,

piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan,
serta dipelihara secara layak.

35. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem
informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat
diakses melalui jaringan luas/ WAN

36. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang
menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi
pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan secara
reguler (minimal 1 kali per minggu).

6. Dokumen/Formulir/Per
aturan Perundangan

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk penyusunan standar
Pembiayaan Pembelajaran ini yaitu:
1. Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan

tinggi dan SPMI.
2. Ketersedian dokumen internal berupa peraturan yang berlaku di

UNEFA.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4. Formulir/Borang/Template standar
5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

9.  Referensi 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
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3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sitem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun

2010
6. Statuta UNEFA
7. Rencana Strategis UNEFA.
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