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1. Visi, Misi dan
T\rjuan

Visi Uaiversitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni
yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2040.

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada
tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

TuJuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, secara professional untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah,
dan masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Unimor, antara
lain, menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan
mengintegrasikan, pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap dan
nilai-nilai pribadi yang luhur, dibutuhkan ukuran atau standar
minimum tentang kompetensi lulusan yang digunakan sebagai
pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa dari
satuan pendidikan.
Dengan demikian, para lulusan Unimor diharapkan menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional
dibidang manajemen, administrator publik, komunikator politik,
pendidik professional dan penyuluhan pertanian (mulai dari
perencanaan sampai evaluasi penlruluhan pertanian) serta
teknologi pertanian.

3. Subyek/Pihak yang
bertanggungiawab
untuk
mencapai/memenuhi
isi standar

1. Rektor
2. Pimpinan Program Studi
3. Para Dosen

4. Definisi Istilah 1. Kompetensi adalah seluruh kemampuan yang meliputi skill dan
knowledge yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas
pekerjaan. Jadi kompetensi meliputi aspek pengetahuan, sikap
dan keterampilan seseorang untuk meyelesaikan pekerjaan.

2. Kemampuan untuk melaksanakan satu tugas,
kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan,
sikap dan nilai yang didasarkan pada pengalaman yang



dilakukan.
3. Lulusan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan

pendidikannya dengan memenuhi syarat dan dianggap cakap
sesuai kompetensi yang dicapai dalam akhir pendidikan.

5. Pernyataan Isi
Standar

Secara operasional para lulusan tersebut harus memiliki
kapasitas-kapasitas tertentu yang antara lain meliputi :

l.Menguasai manqjemen penyuluhan (mulai dari perencanaan

sampai evaluasi), teknologi pertanian dan peternakan, ilmu

manajemen, dan ilmu agribisnis, (kemampuan pengetahuan).

2. Memahami locus dan fokus ilmu administrasi negara.

3. Menguasai konsep, prinsip dan cara berpikir administrasi negara

untuk menyelesaikan persoalan organisasi.

4. Menguasai konsep dasar pelayanan publik dalam organisasi.

5. Mengerti dan memahami prosedur pelayanan publik

6. Mampu bekerja dalam kondisi yang komplek dan jadwal yang
padat dengan sedikit supervisi (kemampuan keterampilan)

7. Mampu mendengarkan dan belajar dari petari/masyarakat
binaannya, (kemampuan keterampilan dan sikap)

8. Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja dengan petani
dan keiompok tani, (kemampuan keterampilan dan sikap).

9. Memiliki wawasan yang luas sehingga bisa menunjukkan
alternative atau pilihan berdasarkan konsep pembangunan
pertanian yang handal sehingga memperluas pilihan yang
tersedia untuk petani atau client-rryra, (kemampuan
pengetahuan).

10. Para lulusan memiliki kemampuan untuk membangun
interlinkage dengan lembaga-lembaga penelitian serta pihak lain
terkait.

6. Strategi 1. Penyusunan kurikulum yang sesuai dengan standaryang telah
ditentukan,

2. Penggunaan model pembelajaran yang kreatif sesuai dengan
karalderistik mahasiswa.

3. Mengadakan pelatihan bagi mahasiswa yang berhubungan
dengan kompetensi, (Inseminasi Buatan,Paramedis).

4. Peningkatan sarana dan prasana penunjang untuk menambah
pengetahuan dan wawasan mahasiswa (kelengkapan
laboratorium, perpustakaan dilengkapi dengan buku dan jurnal
terbaru),

5. Fieldtrip bagl mahasiswa.
6. Penugasan di luar kuliah.

7. Indikator 1. Standar rata-rata IPK untuk kelulusan yang kompetitif.
2. Standar masa studi rata-rata normal kelulusan D III lama kuliah

(3 tahun) S 1 (lama kuliah 4 tahun).
3. Standar dukungan setelah pasca lulusan
4. Standar evaluasi penelusuran/pelacakan alumni.
5. Para lulusan mampu mengaplikasikan pengetahuan,

keterampilan dan sikap ketika para luiusan kembali ke



masyarakat.
6. Mampu men)rusun programa pen5ruluhan pertanian, mampu

men5rusun rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian,
mampu memetakan wilayah untuk pengembangan telmologi
spesifek lokasi.

T.Mampu menterdeseminasikan informasi teknologi pertanian
secara merata.

8. Mampu menumbuhuhkembangkan kebudayaan dan
kemandirian petani pelaku utama dan pelaku usaha.

9. Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha
yang menguntungkan.

lo.Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke
kelembagaan keuangan, informasi, sarana produksi.

ll.Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di
wilayahnya.

l2.Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama.
8. Dokumen terkait Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh

civitas akademika UNIMOR
Standar ini perlu dilengkapi dengan :

1. Prosedur PPL, PKM, PKL
2. Pedoman Umum penulisan laporan PPL, PKM, PKL
3. Panduan Akademik dan Tata Kehidupan Kampus.
4. Pedoman Pembinaan Etika Kehidupan Kampus.

9. Referensi 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional penjelasn pasal 35 (1) "Kompetensi lulusan
merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai standar nasional
yang telah disepakati"

2. Permendikbud 3 tahun 2O2O tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggr

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :

O45lU /2OO2 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
mengemukakan "Kompetensi adalah seperangkat tindakan
cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai
syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".
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1. Visi, Misi dan
Tujuan

Visi Universitas Tlmor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2O4O.

Misi Universitae Timor
l Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan
daerah pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Unimor dalam menyediakan
pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif,
diperlukan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang mampu
mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna
lulusan maupun masyarakat umum. Kerangka dasar dan struktur
kurikulum disusun berdasarkan program pendidikan, bidang ilmu
dan kompetensi lulusan.
Agar penjaminan mutu kurikulum berjalan secara sistematis dengan
hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan
ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini
mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar
kerangka dasar dan struktur kurikulum yang akan menjadi tolok
ukur baik bagi pimpinan Unimor, Prodi maupun dosen yang
bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai dan
pembaharu atau pengembang kurikulum.

3.Subyek/pihak yang
bertanggungjawab
untuk
mencapai/memenu
hi isi standar

1. Rektor
2. Pimpinan Program Studi
3. Dosen

4. Definisi istilah 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (PS 1 butir 19



UU No. 20 Tahun 2003)
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang

pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan
nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke
dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk
dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-
tugas dibidang pekerjaan tertentu (SK. Mendilmas No.
O45/U 12002, Pasal 21)

4. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam
penJrusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya
pada setiap satuan pendidikan.

5. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan dimasing-
masing satuan pendidikan.

6. Kerangka dasar dan struktur kurikr.rlum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk
setiap program studi.

7. Kerangka dasar dan struktur kurikulum disusun berdasarkan
program pendidikan, bidang ilmu dan kompetensi lulusan.

8. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata
kuliah pendidikan agama, Kewirausahaan, pendidikan
kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana
dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan
kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau
Matematika.

10. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program
studi diperguruan tinggr dikembangkan dan ditetapkan oleh
masing- masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar
Nasional Pendidikan.

ll.Sesuai dengan Permendikbud 3 tahun 2O2O tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggl disebutkan bahwa kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi
Standar

1. Rektor Unimor dan Pimpinan Program Studi harus membentuk
tim kurikulum dengan tugas utama men5rusun dan
mengembangkan mutu kurikulum 5 (lima) tahun sekali.

2. Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan
kualifikasi akademik minimal magister dan pangkat minimal
lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan
kualifikasi akademik minimal Master.

3. Rektor Unimor dan Pimpinan Program Studi melakuk€rn proses
penJrusunan kerangka dasar dan struktur kurikulum harus



melibatkan atau mempertimbangkan kebutuhan stakeholders dan
alumni/lulusan.

4. Pimpinan Program Studi mengimplementasikan kerangka dasar
dan struktur kurikulum yang telah disahkan Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM Pertanian sesuai dengan program
pendidikan, bidang ilmu dan kompetensi lulusan, untuk waktu 5
tahun.

6. Strategi 1. Rektor Unimor dan Pimpinan Program Studi membina
hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan
dunia usaha untuk menghimpun kebutuhan stakeholder erhadap
lulusan.

2. Menentukan profil lulusan
3. Menyusun kompetensi utama dan kompetensi pendukung
4. Menyusun bahan kajian dan menSrusun mata kuliah yang mengait

bahan kajian
5. Men5rusun Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar

peyelenggaraan program studi terdiri atas: kurikuium inti dan
kurikulum institusional.

6. Menyusun Kurikulum inti terdiri atas:
a. CP Sikap
b. CP Pengatahuan
c. CP Ketrampilan Umum
d. CP Ketrampilan Khusus

7. Indikator Pencapaian kerangka dasar dan sffuktur kurikulum yang disusun
berdasarkan program pendidikan, bidang ilmu dan kompetensi
lulusan diharapkan mencapai 90 Yr.

8. Dokumen terkait l.Untuk melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula
kaitannya dengan:
a. Standar Nasional Pendidikan
b. Standar Kompetensi Lulusan
c. Surat Keputusan Rektor yang mengatur tentang peberlakuan

kurikulum pendidikan program sarjana UNIMOR
2.Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP)

9. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 2O tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor A45/U /2OO2
tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232|U /2OO2
tentang Pedoman Pen5rusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

4. UNIMOR nomor A2.l /Kpts/SM.12O/ 12107 tentang Kurikulum,
sebaran matakuliah dan silabi pendidikan program sarjana
UNIMOR.

5. Peraturan Pemerintah R INo. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2O2O,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2O2O,

tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020
tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan
Tinggi Swasta.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2O2O,

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

10. Statuta, OTK dan Renstra Unimor
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1. Visi, Misi dan
Tlrjuan

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

I bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
It^hrn 2o4o.

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah
pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4- Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Untuk mencapai keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester
secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi
tinggr merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga
dari Unimor. Hal ini memerlukan kurikulum yang menyeluruh (utuh).
Keutuhan kurikulum suatu program studi meliputi struktur
kurikulum dan silabus mata kuliah. Kurikulum telah ditetapkan dari
LP3M Unimor.
Dalam muatan kurikulum terkandung: Mata kuliah, jumlah SKS,
Kompetensi yang dicapai, deskripsi mata kuliah, sub kompetensi dari
setiap kompetensi dan criteria unjuk kerja untuk setiap sub
kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap kerja).

Subyek/Pihak
yang
bertanggungjawa
b untuk
mencapat,lmemen
uhi isi standar

3 1. Pimpinan Program Studi
2. Dosen



4. Definisi Istilah 1. Muatan kurikulum adalah model kurikulum yang disusun dan
diterapkan pendidikan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan.

2. Model kurikulum adalah model kurikulum tingkat satuan
pendidikan apakah menggunakan model paket atau system kredit
semester (SKS).

3. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan
dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau
semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

4. Kompetensi terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
5. Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan

oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
6. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan

program studi terdiri atas : kurikulum inti dan kurikulum
institusional.

7. Kurikulum inti terdiri atas :

a. CP Sikap
b. CP Pengatahuan
c. CP Ketrampilan Umum
d. CP Ketrampilan Khusus

5. Pernyataan Isi
Standar

1. Unimor menggunakan SKS, yaitu setiap semester mahasiswa harus
menempuh mata kuliah yang telah ditentukan dan setiap mata
kuliah mempunyai beban yang ditentukan secara SKS sesuai IP.

2. Pusat telah menetapkan bahwa setiap program studi melaksanakan
muatan kurikulum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
disetiap semester tahun berjalan.

3. Total beban belajar yang harus diselesaikan mahasiswa berkisar
antara 144-150 sks, tergantung pada Program Studi yang dipilih.

4. Setiap dosen mata kuliah melaksanakan materi perkuliahan sesuai
dengan muatan kurikulum yang ditetapkan disetiap semesternya.

5. Setiap dosen dalam men1rusun Kompetensi di setiap materi
perkuliahan sesuai dengan muatan kurikulum yang ditetapkan oleh
program studi dimasing-masing Prodi.

6. Strategi 1. Membekali dosen dengan muatan kurikulum Program Studi.
2. Mengadakan pertemuan semester dalam rangka mengevaluasi

pelaksanaan muatan kurikulum.
7. Indikator 1. Pelaksanaan perkuliahan mengacu pada muatan kurikulum yang

ditetapkan sebesar IOO "/o.
2. Kompetensi disetiap materi perkuliahan sesuai dengan muatan

kurikulum yang ditetapkan oleh program studi dimasing-masing
Program Studi sebesar IOO%.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :

1. Pedoman Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi
2. Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Rektor yang mengatur kurikulum, sebaran mata kuliah

dan RPS pendidikan program sarjana Unimor.



9. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor
O45lU l2OO2 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona-l nomor 232/U/2OO2
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Nomor 142.l/Kpts/SM.l2ol12lO7 tentang
Kurikulum, sebaran mata kuliah dan silabus pendidikan
program sarjana di UNIMOR.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun
2O2O, ter,tar,g Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun
2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun
2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun
202O, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

9. Statuta, OTK dan Renstra Unimor.
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I. Visi, Misi dan
T\rjuan

Viri Univeraltar Tlnor
Menjadi pusat ilrnu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2040.

Misi Universitar Tlmor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkaniulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas 

]

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah
pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lernbaga
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

TuJuaa Univeritar Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Program Studi di Unimor menggunakan system perkuliahan yang
menganut system kredit semester. Sistem kredit semester adalah suatu
sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit
semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, pengalaman
belajar dan beban untuk mengikuti suatu program. Dalam mengikuti
progrErm pendidikan, seorang mahasiswa harus mengikuti sejumlah
mata kuliah dan tiap mata kuliah memiliki beban sks. Besamya beban
SKS efektif program studi yang harus dijalani mahasiswa hingga
program harus diketahui dan dipahami mahasiswa sejak awa-l

masuk/mengikuti program. Gunanya adalah untuk membuat
mahasiswa mampu melakukan perencanaan perkuliahan dan
menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan sehingga dapat
menyelesaikan program secepat mungkin. Untuk itu perlu disusun
suatu Standar Beban SKS Efektif Program Studi.

3. Subjek/Pihak
yang bertanggung
jawab untuk
mencapai,/memen
uhi standar

1. Pimpinan Program Studi
2. Dosen Pembimbing Akademik
3. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan



4. Definisi Istilah 1. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap
yang sesuai dengan sasaran kurikulum.

2. Sistem kredit semester adalah suatu system penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk
menyatakan beban studi mahasiswa, beban ke{a dosen, pengalaman
belajar, dan beban penyelenggaraan program.

3. Satuan kredit semester adalah takaran penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa selama satu semester
melalui kegiatan te{adwal per minggu. Sebanyak l jam perkuliahan
atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan. yang masing-
masing diiringi dengan 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2
jam kegiatan mandiri.

4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai
19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan
iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

5. Pernyataan Isi
Standar

1. Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada
pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2. Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur
oleh masing-masing perguruan tinggi.

3. Beban SKS efektif progam studi minimal 144 satuan kredit semester
(sks) dan maksimal 150 SKS dengan kurikulum 8 semester.

4. Untuk melaksanakan Beban SKS efektif Program Studi dibutuhkan
waktu minimal 8 semester dan maksimal 14 semester.

5. Beban SKS yang dilaksana.kan mahasiswa persemesternya maksimal
24 SKS.

6. Prodi mensosialisasikan Beban SKS Efektif yang harus dilaksanakan
mahasiswa pada saat proses kegiatan perkena.lan kampus atau masa
bimbingan mahasiswa baru.

7. Bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan menyiapkan
formulir-formulir rencana studi mahasiswa minimal 1 bu-Ian sebelum
perkuliahan berjalan.

6. Strategi 1. Semua dosen dan tenaga adminsitrasi kependidikan telah menguasai
standar beban SKS efektif program studi.

2. Mahasiswa sebelum menjalani perkuliahan telah mendapatkan
sosialisasi Beban SKS Efektif dan tata cara menyusun beban SKS
untuk tiap semester.

7. Indikator 1. Tingkat pemahaman mahasiswa tentang beban sks efektif 90 %.
2. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam merencakan beban SKS untuk

tiap semester kurang dari 10 %.
8. Dokumen Terkait 1. Peraturan Akademik

2. Pedoman Pengisian Rencana Studi Mahasiswa
3. Kurikulum Program Studi
4. Formulir Rencana Studi
5. Formulir Beban SKS Efelidf Program Studi

9. Referensi 1. UU No. 20 Tahun 2OO3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan



4. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggidan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa

5. Kepmendiknas No. 234/U /2000 Tentang Pedoman Pendirian
Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun
2O2O, terltz-rl,.g Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun
2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun
2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin
Perguruan Tinggi Swasta.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun
2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

10. Statuta, OTK dan Renstra Unimor
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1. Visi, Misi
dan T\rjuan

Vid Uaiverdtar Tlmor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanial lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2040.

Mlsi Ualversitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan

lulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan peneiitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada
tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan
maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan luar negeri
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan IPTEK
untuk kepentingan masyarakat.

TuJuan Univerritas Tlmor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu)

Semester Gasal dan I (satu) Semester Genap.Semester Gasal merupakan
semester av/al tahun akademik, terhitung mulai bulan Agustus sampai
dengan bulan Januari tahun kalender berikutnya.Semester Genap
merupakan semester ke 2 (dua) dalam tahun akademik, terhitung dari
bulan Februari sampai dengan bulan Juli.Pelaksalaan kegiatan
pendidikan pada semester gasal dal semester genap diatur dalam
kalender akademik. Dalam setiap semester baik semester ganjil maupun
genap terdiri dari 16 kali tatap muka, UTS, UAS. Agar proses
perkuliahan dapat berjalan secara efektif dan teratur maka diperlukan
perencanaan berupa jadwal pelaksanaan perkuliahan sebagai pedoman
bagi dosen, Prodi, mahasiswa, dan bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Untuk itu
perlu ditetapkan Standar Kalender Akademik.

3. Subjek/ pihak
yangbertanggung
jawab untuk
mencapai/
memenuhi isi
standar

1 . Rektor
2. Pimpinan Program Studi
3. Dosen

4. Definisi Istilah l.Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan
tahun ajaran,minggu efektif beiajar,waktu pembelajaran efektif, dan
hari libur.

2. Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda



tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar
semester.

3. Ka-lender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri.

5. Pernyataan isi
standar

l. Bagian Akademik menerbitkan kalender akademik agar kegiatan
proses belajar mengajar dapat be{alan sesuai dengan waktu yang
telah direncanakan dalam satu tahun akademik.

2. Bagian Akademik menerbitkan kalender akademik mengacu semua
pedoman yang terkait (kurikulum, kalender dari pusat, kalender
nasional) dan memuat semua kegiatan akademik sesuai dengan
kalender dalam satu tahun berjalan.

3. Prodi dan dosen mata kuliah dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran agar teratur dan lancar maka harus mengikuti
kalender akademik yang telah ditentukan.

4. Bagian akademik mendistribusikan Kalender Akademik ke Fakultas,
dosen, dan mahasiswa untuk menyiapkan proses pembelajaran pa-ling
lambat satu bulan sebelum proses pembelajaran dimulai.

6. Strategi 1. Bagian Akademik membuat draft kalender akademik yang akan
dilaksanakan kemudian didiskusikan (dirapatlan) dengan BAK,
seluruh dosen dan perwakilan mahasiswa untuk mendapatkan
kesepakatan.

2. Dosen, mahasiswa, dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan harus
sesuai iadwal pada kalender akademik.

3. Apabila ada perubahan kalender akademik pada saat pelaksanan
maka harus diinformasikan Prodi keseluruh pelaksana (dosen,
Pakultas dan mahasiswa).

7. Indikator Tingkat ketercapaian waktu pelaksanan kegiatan perkuliahan sesuai
Kalender akademik 9U/o -9 5o/o

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar isi diperlukan :

1. Kurikulum
2. Peraturan Akademik
3. Ka.lender Nasional
4. Kalender Akademik dari Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Universitas
5. Pedoman Perkuliahan

9. Referensi 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2O2O,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020,

tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020

tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri,
dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 talrun 2O2O,

tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Statuta, OTK dan Renstra Unimor
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1. Visi, Misi dan
T\rjuan
Universitas

Visi Universitas Timor:
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada
tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan
maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan luar negeri
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

TuJuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Pasal 11 ayat (1) Permendikbud No.49 Tahun 201.4

mengamanatkan bahwa pembelajaran dilakukan berpusat pada
mahasiswa. Berarti pembeiajaran berpusat pada human centered
deuelopment yaitu pembelajaran yang memberikan tempat
berkembangnya nilai nilai kemanusiaan. Pengembangan sumber daya
manusia yang bertumpu pada human centered development memiliki
dua aspek yaitu aspek human-mind dan aspek human-heorf. Aspek
human-mind menyangkut pendidikan pengembangan profesionalisme
sedangkan aspek human heart menyangkut pendidikan
pengembangan nilai. Pendidikan pengembangan nilai merupakan
usaha melakukan pemberdayaan (empowerment) dan penciptaan
kesadaran (concience) manusia daiam dimensi nilai-nilai kemanusiaan.
Di dalam pendidikan nilai , internalisasi nilai-nilai kultural, religiositas
dan moralitas menjadi tujuan utama proses pendidikan.

Pembelajaran yang berpusat pada human centered deuelopment
menuntut suatu perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran
yang memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi yang
tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, pembelajaran yang
memandang belajar adalah menerima pengetahuan (pasif-reseptif),
pembelajaran yang memandang mengajar adalah menyampaikan penge-
tahuan, dan pembelajaran yang memandang mengajar adalah
menjalankan instruksi yang telah dirancang, tidak sesuai dengan
human centere d de u elopment.

Oleh karena itu Tim Belmawa DikU (2014, l:.al. 4.491



mengajukan paradigma baru pembelajaran yang selanjutnya disebut
Paradigma Baru Pembelajaran Dikti.

Paradig-rna Baru Pembelajaran Dikti 2014
(l) Pengetahuan adalah hasil konstruksi atau hasil

transformasi oleh pembelajar.
(2) Belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengeta-huan,

aktif dan spesifik c.rranya.
(3) Mengajar adalah dosen berpartisipasi bersama mahasiswa

mengkonstruksi pengetahuan.
(4) Mengajar adalah menjalankan berbagai strategi untuk

membantu mahasiswa belajar.
3. Subyek/ Pihak

yang Bertang-
gung jawab

1. Pimpinan Fakultas
2. Ketua/ Koordinator Program Studi
3. Setiap Dosen

4. Defrnisi Istilah 1. Prinsip behauioisme menyatakan bahwa belajar merupakan proses
stimulus, respon dan umpan balik .

2. Prinsip kognitiui,sme menyatakan bahwa belajar mempakan proses
pengolahan informasi di otak pelajar, dengan hasil belajar yang
menunjukkan perubahan kognitif seorang pembelajar

3. Prinsip kon struktiuisme yang menjelaskan bahwa belajar merupakan
proses konstruksi makna berdasarka-n beragam interaksi individual
maupun interaksi social.

4. Prinsip belajar konektiuism adalah teori belaja-r yang berupaya
menjelaskan kompleksitas belajar dalam dunia digital.

5. dst.
5. Pernyataan

Pelaksanaan
Standar

a. Proses pembelajaran bersifat interaktif. Proses pembel4izfan yang
bersifat interaktif adalah proses capaian pembelajaran lulusan
diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara
mahasiswa dan dosen.

b. Proses pembelajaran bersifat holistik. Proses pembeiajaran yang
bersifat holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan
menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

c. Proses pembelajaran bersifat integratif. Proses pembelajaran yang
bersifat integratif adalah proses pembelajaran di mana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang
terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara
keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan
antardisiplin dan multidisiplin.

d. Proses pembelajaran bersifat saintilik. Proses pembelajaran yang
bersifat saintifik adalah proses pembelajaran di mana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang
mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan
akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu
pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
kebangsaan.

e. Proses pembelajaran bersifat kontekstual. Proses pembel,ajaran
yang bersifat kontekstual adaiah proses pembelajaran di mana
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran
yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan



masa-lah dalam ranah keahliannya.
f. Proses pembelajaran bersifat tematik. Proses pembelajaran yang

bersifat tematik adalah proses pembelajaran di mana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang
disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan
dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan
transdisiplin.

g. Proses pembelajaran bersifat efektif. Proses pembelajaran yang
bersifat efektif adalah proses pembelajaran di mana capaian
pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan
mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam
kurun waktu yang optimum.

h. Proses pembelajaran bersifat kolaboratif. Proses pembelajaran yang
bersifat kolaboratif adalah proses pembelajaran di mana capaian
pembeLaja-ran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama
yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk
menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

i. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Proses
pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah proses
pembelajaran di mana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan
kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa,
serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan
menemukan pengetahuan.

6. Strategi Membekali semua Dosen proses pembelajaran yang bersifat interal<tf
holistik, integrat4 saintiflk, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif,
dan berpusat pada mahasiswa melalui workshop proses pembelajaran.

7. Indikator 1

2
3

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Pedoman ..

2. Formulir ...
3. Formulir ...
4. Formulir ...
5. File ...
6. Prosedur ...

9. Referensi 1. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

2. Permendikbud No.sO Tahun 2014 tentang Sistim Penjaminan Mutu
Internal Pendidikan finggi.

3. Permendikbud 3 tahun 2O2O tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggr.

4. Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring. Direktorat
Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggr.
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1. Visi, Misi dan
Tujuan

Visi Universitas Timor :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan

lulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada
tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan
maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan luar negeri
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan IPTEK
untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Tirnor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
lqasyarakat pada umumnya.

2. Rasional Keberhasilan kegiatan pembelajaran oleh dosen dapat diketahui dengan
adanya kegaiatan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil belajar
mahasiswa yang dilakukan dosen berguna untuk mengukur tingkat
pencapaian hasil belajar pada setiap tahapan pembelajaran (setiap tatap
muka dan tengah semester) maupun pada akhir semester dari setiap
mata kuliah. Penilaian hasil belajar ini digunakan untuk mengukur
tingkat pencapaian hasil belajar secara individu mahasiswa maupun
mahasiswa secara keseluruhan (kelas). Dengan landasan penilaian hasil
belajar ini maka dosen dapat mengetahui keberhasilan proses
pembelqjaran pada mata kuliah tertentu, sehingga dapat merencanakan
dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk kegiatan pembelajaran yang
akan datang, dan dapat mengontrol setiap mahasiswa seberapa tinggi
tingkat pencapainnya mata kuliah tersebut, sehingga dapat melakukan
perbaikan-perbaikan dengan bantuan dosen yang bersangkutan.

3. Subyek/Pihak
yang
bertanggungjawab
untuk
mencapai/memenu
hi isi standar

1. Fakultas
2. Program Studi
3. Dosen

4. Definisi Istilah 1. Tes formatif adalah tes atau penilaian yang dilakukan dosen terhadap
mahasiswa pada setiap akhir kegiatan tatap muka (satu kali proses
pembelajaran).

2. Tes atau penilaian tengah semester adalah penilaian yang dilakukan



dosen terhadap mahasiswa pada tiap tengah semester pada mata
kuliah yang sedang bedalan.

3. Tes atau penilaian akhir semester adarah penilaian yang dilakukan
terhadap mahsiswa pada akhir semester.

4. Ujian tulis adalah ujian yang bentuk soal dan jawaban dilakukan
secara tertulis.

5. Ujian lisan
5. Pernyataan Isi
Standar

| 1. Dosen melakukan penilaian hasil perkuliahan terfraaap rnatrasiswa
meliputi: tes formatrf, tes tengah semester dan tes akhir semester tiap
mata kuliah.

2. Dosen membuat penilaian dalam bentuk teori, praktek dan atau
penugasan.

3. Dosen mengembalikan lembar jawab dan mengumumkan hasil ujian
kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui Program Studi.

4. Dosen menilai hasil praktikum dilakukan meliputi: penilaian hasil
praktikum per kegiatan praktikum dan penilaian akhir praktikum
(responsi).

5. Dosen menilai praktek lapang (PKL) dan kegiatan lain dari MBKM
berupa penilaian proposal, penilaian lapangan dan penilaian hasil
praktek (seminar hasil dan laporan). 

]

6. Dosen menilai penugasan akhir (KIPA) berupa penilaian proposal, 
I

penilaian lapangan, penilaian seminar proposal, penilaian seminar 
I

hasil (ujian komprehensif).
6. Strategi 1. Penilaian formatif diatur sendiri oleh dosen, sedangkan untuk

penilaian tengah semester dan akhir semester diatur jadwal oleh
Program Studi

2. Penilakan untuk PKL dan KIPA diatur oleh Program Studi dan panitia
PKL dan KIPA.

3. Soal-soal untuk penilaian formatif, tengah semester dan akhir
semester dibuat oleh dosen yang mengampuh mata kuliah

7. Indikator Tingkat pencapaian dosen dengan menggunakan standar minimal 80 o/o

dari seluruh dosen.
8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Peraturan kepala badan yang mengatur kurikulum, sebaran mata
kuliah dan silabi pendidikan program sarjana.

2. Pedoman penilaian hasil belajar UNIMOR
9. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor O45|U/20O2

tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2OO2

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

4- Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor Ia2.1 /Kpts/SM. 12O I 12 lO7 tentang Kurikulum, sebaran
mata kuliah dan silabi pendidikan program sarjana UNIMOR

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2O2O,
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2O2O,
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2O2O

tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan
Tinggl Swasta.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun
2420, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

9. Statuta, OTK dan Renstra Unimor
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1. Visi, Misi dan
Tujuan

Visl Universitas Timor :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknoiogi, dan/atau seni
berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada
tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tqiuan Universitas Timor:
Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Keberhasilan kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam satu semester
mencakup keseluruhan mata kuliah yang tempuh dalam satu semester.
Keberhasilan belajar dalam satu semester ini sebagai syarat untuk
menempuh semester berikutnya dan seterusnya sampai semester yang
terakhir. Keberhasilan belajar per semester ini ditentukan oleh institusi
melalui rapat yang diikuti oleh seluruh dosen, ketua dan seluruh personil
yang terlibat dalam kegiatan penilaian keberhasilan mahasiswa, antara
lain Fakultas dan Program studi. Dengan mengacu pada pedoman
penilaian yang ada, maka keberhasilan setiap mahasiswa dapat
ditetapkan dan diputuskan secara kelembagaan.

3. Subyek/Pihak
yang
bertanggungjawab
untuk
mencapar/memenu
hi isi standar

1. Fakultas/UPPS
2. Ketua Program Studi
3. Subkoordinator Kemahasiswaan

4. Definisi Istilah 1. Keberhasilan atau kelulusan dalam satu semester ada-lah pencapaian
nilai mahasiswa secara kumulatif (dinyatakan dengan istilah IP) untuk
seluruh mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.

2. Keberhasilan atau kelulusan pada akhir pendidikan adalah
pencapaian nilai mahasiswa secara kumulatif (yang dinyatakan
dengan istilah IPK) dari seluruh mata kuliah yang ditempuh selama
penidikan dalam masa 8 semester.

3. Indek Prestasi (IP) adalah nilai indek prestasi belajar mahasiswa yang



dicapai dalam satu semester, merupakan jumlah perkalian nilai mata
kuliah dengan bobot kredit mata kuliah dibagi jumlah kredit dalam
satu semester.

4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai indek kumulatif yang
diperoleh atau dihitung dari keseluruhan mata kuliah yang ditempuh
selama pendidikan.

5. Pernyataan Isi
Standar

1. Institusi menetapkan penilaian hasil belajar mahasiswa dengan
ketentuan:
a. Jenis penilaian:

o ujian Tengah Semester (UTS) dan Akhir Semester (UAS)
dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis,ujian lisan atau ujian
praktek.

. Ujian Akhir Program Studi dilaksankan dalam bentuk ujian tulis,
ujian praktek dan ujian lisan/komprehensif.

o Ujian lisan komprehensif untuk menilai penguasaan akademik
tentang isi Tugas Akhir (KIPA) serta penguasan pengetahuan
lainnya yang relevan dengan isi KIPA.

b. PersyaratanUjian:
r Setiap mahasiswa diperbolehkan mengikuti UTS dan UAS dari

suatu mata kuliah dalam satu semester bila minimal mengikuti
90 yo tatap muka dan 90 % kegiatan praktek.

r Nilai kepribadian minimal C
. Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program studi

apabila telah lulus Ujian Akhir Semester VlI.
c. Cara penilaian

. Penilaian hasil belajar mahasiswa merujuk pada peraturan Rektor
Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyelengga.raan Akademik
Universitas timor, yakni berikut:

r Bobot masing-masing komponen untuk Mata Kuliah yang hanya
bermuatan teori terdiri dari: Kuis: lOo/o, T1rgas: 15%, UTS: 3Oo/o,

UAS: 30%, Partisipasi dan Kepribadian: l5Yo.
o Bobot masing-masing komponen untuk Mata Kuliah yang

bermuatan teori dan praktikum terdiri dari:
a. Teori: Kuis: loyo, T\rhas: 15o/o, UTS: 3OoA, UAS: 3Ao/o,

Partisipasi dan Kepribadian: l5o/o.
b. Praktikum: Pretest: 107o, Unjuk Kerja: 3Ao/r, Posttest: 15o%,

Laporan: 3Oo/", Partisipasi dan Kepribadian: LSYo.

o Skor nilai untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada point
di atas merupakan rata-rata dari nilai teori sebagaimana
dimaksud pada di atas huruf a dengan nilai praktikum

Skor Nilai (SN) Huruf Mutu
(HM)

Angka
Mutu (AM)

Sebutan

80<sN<100 A 4 Sangat
Baik

70<sN<80 B -.) Baik
60<sN<70 C 2 Cukup
50<sN<60 D 1 Kurang

SN<50 E o Gagal



sebagaimana dimaksud pada point di atas huruf b dengan bobot
masing-masing sesuai dengan beban SKS mata kuliah yang
bersangkutan.

o Bobot masing-masing komponen untuk Mata Kuliah yang hanya
bermuatan praktikum terdiri dari: Partisipasi dan Kepribadian:
157o, Pretest: 1fflo, Unjuk Kerja: 3Oo/o, Posttest: 15%, UAS lUjian
Laporan: 30%.

6. Strategi 1. Institusi menganjurkan untuk memberikan ujian ulangan sebelum
rapat penentuan keberhasilan terhadap mahasiswa yang mempunyai
nilai rendah, dan setelah diremedial.

2. Pada saat rapat penentuan keberhasilan sudah tidak ditemukan nilai
kosong pada daftar kompilasi nilai seluruh mata kuliah.

7. Indikator 1. Tingakat kehadiran peserta rapat minimal 90 %
2. Tingkat pencapaian kelulusan berdasarkan standar minimal 95 %

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Peraturan kepala Badan yang mengatur kurikulum, sebaran mata

kuliah dan silabi pendidikan program sarjana.
2. Pedoman penilaian hasil belajar UNIMOR

9. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

2- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor O45/U/2OO2
tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U /2OO2
tentang PedomanPenJrusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

4. Peraturan Kepala Badan Pengembanga sumberdaya manusia
nomor A2.l / Kpts/SM. l2O / 12 / 07 tentang Kurikulum, sebaran
mata kuliah dan silabi pendidikan program sarjana Unimor.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2O2O,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2O2O,

tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2O2O

tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi
Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan
Tinggr Swasta.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2O2O,
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

9. Statuta, OTK dan Renstra Unimor
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Universitas
Timor

2. Rasional Untuk pencapaian visi, misi dan hrjuan Unimor, dosen
wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik,
sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi
lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi
tempat bertugas, seta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh baik langsung
maupun tidak langsung terhadap pencapaian visi, misi
dan tujuan Unimor.

3. Subyek/Pihakyang
Bertanggungj awab untuk
Mencapai/Memenuhi Isi
Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Fakultas
4. Ketua Program Studi

4. Delinisi Istilah Kualifikasi akademik dosen yaitu diperoleh melalui
pendidikan tinggi program pasca sarjana yang
terakriditasi sesuai dengan bidang keahlian



5. Pernyataan Isi Standar Dosen memiliki kualilikasi akademik minimum
1. Lulusan

a. Lulusan program magister untuk program sarjana.
b. Lulusan program doktor untuk program pasca

sarjana.
2. Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi

luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.
Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik
sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 ditentukan oleh
masing-masing senat akademik satuan pendidikan
tinggi.

6. Strategi 1. Relcuitmen Dosen yang mempunyai latar belakang
pendidikan minimum lulusan program magister (S-2).

2. Bidang keahlian diperlukan oleh Perguruan Tinggi.
3. Tata cara rekruitmen diatur oleh PTN dan/atau

penyelenggara Perguruan Tinggi.
4. Pengumuman rekruitmen dosen disebarkan

melalui media cetak maupun elektonik ke PTN, PTS,
masyarakat.

7. Indikator Tercapainya profesionalisme tenaga akademik dosen
dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.

8. Dokumen terkait Panduan dan formulir-formulir yang diperlukan

9. Referensi L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L4

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2OO9

tentang Dosen.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

3 tahun 2O2O, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggr;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
5 tahun 2O2O, tentang Akreditasi Program Studil
dan Perguruan Tinggi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.l
7 Tahun 2O2A tentang Pendirian Perubahan,l
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, d""]
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruanl
Tinggi Swasta. 

I7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.l
22 tahun 2O2O, tentang Rencana Strategisl
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

I8. Statuta, OTK dan Renstra Unimor 
I
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1. Visi. Misi dan
Tujuan

Visi Uriversitas Titnor

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan bermartabat
pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada tahun 2040.

Misi Universitas TiEor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan
lulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berbasis
pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada tingkat]
regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikaf
maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan luar negeri dalam]
rangka pengembangan sumber daya manusia; 

]

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan IPTEK
untuk kepentingan masyarakat.

Tujua[ Uaiversitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat
pada umumnya.

2. Rasiona-l Untuk mewujudkan visi, misi Unimor, antara lain meningkatkan
kompetensi akademi melalui pelayanan pendidikan yang bermutu,
berkarakter dan kompetitif, diperlukan staf dosen yang bermutu,
berkarakter, profesional, dan kompeten. Agar staf dosen mampu memenuhi
kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang
kualifikasi akademik dan kompetensi.
Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, para dosen
juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya
dalam memilih menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat,
menyampaikan materi pembelajaran mendorong lceativitas mahasiswa,
menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui
dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan
kelebihan dan kekurangannya.
Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran,
kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kua-Iifrkasi akademik dan
kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam
perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen. Sehubungan
dengan itu maka ditetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Dosen.



3. Subyek/Pihak
Bertanggungjawab
untuk
Mencapai/Memen
uhi Isi Standar
yang

1. Rektor
2. Pimpinan Program Studi
3. Para Dosen

4. Definisi Istilah 1. Dosen: pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat (JU|4/2O05 Pasal 1 butir 2)

2. Kompetensi Dosen: seperangkat pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh
dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya

3. Kompetensi dosen meliputi :

r Kompetensi pedagogik yaitu kesungguhan dalam mempersiapkan
perkuliahan, Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan
perkuliahan, Kemampuan mengelola kelas, Kedisiplinan dan
kepatuhan terhadap aturan akademik, Penguasaan media dan
telorologi pembelajaran, Kemampuan melaksanakan penilaian
prestasi belajar mahasiswa, Objektivitas dalam penilaian terhadap
mahasiswa, kemampuan membimbing mahasiswa, berpersepsi
positif terhadap kemampuan mahasiswa.

r Kompetensi profesional yaitu penguasaan bidang keahlian yang
menjadi tugas pokok, Keluasan wawasan keilmuan, kemampuan
menunjukkan keterkaitan antara bidang keahlian yang diajarkan
dengan konteks kehidupan, penguasaan akan isu-isu mutakhir
dalam bidang yang diajarkan.

o Kompetensi kepribadianya itu penguasaan akan isu-isu mutakhir
dalam bidang permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan
kolega,pelibatan mahasiswa dalam penelitian /kajiart dan atau
pengembangan yang diajarkan, kesediaan melakukan refleksi dan
diskusi (shari /rekayasaldesain yang dil,akukan dosen, kemampuan
mengikuti perkembangan Ipteks untuk pemutakhiran pembelajaran,
Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi.

o Kompetensi sosial yaitu kewibawaan sebagai pribadi dosen, kearifan
dalam mengambil keputusan, menjadi contoh dalam bersikap dan
berperilaku, satunya kata dan tindakan, kemampuan mengendalikan
diri dalam berbagai situasi dan kondisi, adil dalam memperlakukan
spi artro f



5. Pernyataan Isi
Standar

1. Semua dosen tetap harus memiliki kualifikasi akademik, yang
dibuktikan dengan ijazah, minimum Magister dalam bidang ilmu
sesuai dengan prodi/Prodi pen5ruluhan pertanian dan atau
pertanian secara umum terkait ditempat mana dosen tersebut
ditempatkan.

2. Unimor harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal
20 "/o dari jumlah total dosen tetap.

3. Selain syarat kuatfikasi akademik minimum, setiap dosen tetap
ataupun tidak tetap harus memiliki 4 kompetensi:
a. Kompetensi Pedagogik : kemampu€rn mengelola pembelajaran

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil
belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengatualisasi
berbagai potensi yang dimilikinya.
Kompetensi ini biasa diwujudkan dengan:

o Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang
koheren kepada mahasiswa;

o Memilih, rnenguasai, dan menerapkan metode
pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata
kuliah yang diasuhnya;

r Merancang, menggunakan, dan mengembangkan
berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan
teknologi;

. merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian
hasil belajar mahasiswa secara tepat;

o Memantau dan mengevaluasi kineda diri sendiri dalam
ha1 pembelajaran di kelas;

r Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan
pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan
berkelanjutan.

b. Kompetensi Profesional: kemampuan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang
memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP.
Langkah pemenuhan kompetensi:

. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam;
r Kemampuan merancang, melaksanakan dan men5rusun

laporan penelitian;
r Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan

inovasi;
o Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai

pengabdian kepada masyarakat.
c. Kompetensi Kepribadian: kemampuan kepribadian yang

mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan
bagi peserta didik dan berakhlak mulia.



Pewujudan kompetensi ini melalui:
r Pengembangan intuisi keagamaan dan kebangsaan

yang religious dan berkepribadian;
o Pemilikan sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri.

d. Kompetensi Sosial : kemampuan melakukan hubungan social
dengan mahasiswa, teman sejawat, karyawan dan masya"rakat
untuk menunjang pendidikan. Yang terdiri dari kompetensi:

o Kemampuan menghargai keragaman sosial dan
konservasi lingkungan

. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
o Kemampuan menghargai pendapat orang lain
r Kemampuan membina suasana kelas
r Kemampuan membina suasana kerja
o Kemampuan mendorong peran serta masyarakat.

6. Strategi 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk
melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor meialui program
beasiswa internal.

2- Membuat blueprint pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar
tampak kapanseorang dosen yang belum memenuhi standar di atas
dapat segera didorong dan dibina oleh Universitas untuk mencapai
standar itu.

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen tentang metode
pengajaran.

4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk
dibagikan kepada para dosen.

5. Mendorong dosen agar berperan aktif dalam kegiatan pembangunan
wilayah dilingkungan sekolah tinggi atau dilingkungan tempat
tinggalnya.

6. Menambah wawasan dan pengetahuan terkini khususnya sesuai
dengan bidang keilmuannya melalui kegiatan seminar, diklat profesi
dan lain-lain

7. Indikator 1. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa internal
ataupun eksternal.

2. Semua dosen mempunyai wilayah pendampingan yang didampingi
secara periodik dan senantiasa menjalin hubungan dengan
masyarakat tani dalam wadah kelompok.

8.Dokumen
terkait

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Rekruitasi
dan Seleksi Dosen oleh karena isi standar ini khususnya tentang
kualifikasi akademik minimum dosen akan berpengaruh dalam proses
rekruitasi dan seleksi.
Standar ini perlu dilengkapi dengan:
4. Prosedur studi lanjut bagi dosen tetap
5. Prosedur mendapatkan kesempatan mengikuti seminar, diklat
6. Perjanjian studi lanjutan antara Universitas dengan Dosen
7. Pedoman cara mengajar yang efektif
8. Kuesioner penilaian dosen dikelas oleh mahasiswa

1.

3.
2.

4.
5.



9. Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 Tentang Standar Nasional
Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2OOT Tentang Sertifikasi Dosen

4. Pedoman operasional Peniiaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan
Fungsional Dosen ke Lektor Kepaia dan Guru Besar; Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, 2OO9

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2O2O,
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2O2O,
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

7- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2O2O
tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 ta}:run 2O2O,
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Statuta, OTK dan Renstra Unimor
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1. Visi, Misi dan Tujuan

2. Rasional Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Unimor
antaralain menghasilkan lulusan yang tangguh
(memiliki kompetensi sosial/soft skill) diperlukan
standar rasio dosen-mahasiswa. Rasio dosen-
mahasiswa yang terlalu tinggr fiumlah mahasiswa
terlalu banyak) akan menyebabkan kurang
optimalnya proses belajar-mengajar. Rasio dosen-
mahasiswa yang terlalu rendah fiumlah dosen jauh
lebih banyak dibandingkan mahasiswa)
dikhawatirkan akan menyebabkan
disguiseunemployment/pengangguran tidak
kentara. Oleh karena itu diperlukan standar rasio
dosen-mahasiswa.

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi
humaniora dan seni yang unggul dalam bidan5
pertanian lahan kering yang mandiri dar
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dar
internasional pada tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yan€
berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdiar
yang berkualitas untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau sen
berbasis pertanian lahan kering serta
pembangunan daerah pada tingkat regional,
nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan ke{a sama
dengan lembaga pendidikan maupun lembaga
non-pendidikan baik di dalam dan luar negeri
dalam rangka pengembangan sumber daya
manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan
komunikasi sebagai perwujudan
lembaga dalam peningkatan layanan
untuk kepentingan masyarakat.

TuJuan Universitas Timorr

Membantu mencerdaskan generasi
Indonesia melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat, secara professionai
memenuhi tuntutan kebutuhan dunia
dunia usaha, pemerintah, dan
pada umumnya.



3. Subyek/Pihak yang
Bertanggungi awab Untuk
Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

a. Rektor
b. Fakultas
c. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah Tidak ada istilah teknis yang mempunyai arti
khusus

5. Pernyataan Isi Standar Standar rasio Dosen-Mahasiswa mengacu pada
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108
Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi
Dan/Atau Prodi Berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 2341U12000 Tentang
Pendirian Perguruan Tinggr yaitu:

o Bidang saintek =1:2O-30
. Bidang Soshum=1:3O-40

6. Strategi Mempertahankan dan mengupayakan standar rasio
dosen-mahasiswa pada tahun 2O2O (1:25)

7. Indikator Dapat tetap dipertahankannya standar rasio Dosen-
Mahasiswa l:25 untuk saintek dan 1:35 untuk
soshum

8. Dokumen terkait Standar ini harus dilengkapi dengan:
- Formulir monitoring rasio Dosen-Mahasiswa

yang dilakukan tiap awal semester
- Pedoman rekruitmen mahasiswa baru

(diperlukan saat jumlah mahasiswa sedikit
sehingga standar rasio Dosen-Mahasiswa tidak
lagi terpenuhi)

9. Referensi 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 108
Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi
Dan/Atau Prodi Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor
234/U /2000 Tentang Pendirian Perguruan
Tinggr

2. Pedoman rekrutmen mahasiswa baru
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 3 tahun 2A2O, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 5 tahun 2O2O, tentang Akreditasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 7 Tahun 2O2O tentang Pendirian Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggr Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin
Perguruan Tinggi Swasta.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan]
No. 22 tahun 2O2O, tentang Rencana Strategis]
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

]

7. Statuta, OTK dan Renstra Unimor 
I
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1. Visi Misi dan Tujuan
Universitas Timor

Visi Universitas Timor

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan
seni yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang
mandiri dan bermartabat pada tingkat regional, nasional,
dan internasional pada tahun 2A4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yanq
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan]
kering serta pembangunan daerah pada tingkat]
regional, nasional dan internasional; 

I

3. Mengembangkan hubungan kerja sama denSan]
lembaga pendidikan maupun lembaga non-pendidikanl
baik di dalam dan luar negeri dalam rangkal
pengembangan sumber daya manusia; 

I

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasil
sebagai perwujudan kemampuan lembaga dalarnl
peningkatan layanan IPIEK untuk kepentingan]
masyarakat. 

I

TuJuan Universitas Tlmor: 
I

Membantu mencerdaskan generasi muda tnaonesial
melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian danl
pengabdian kepada masyarakat, secara professiona{
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dunia profesi,l
dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat padal
umumnya I

2. Rasional Untuk pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas antara
lain diperlukan tenaga administrasi dan tenaga penunjang
pendidikan dengan standar tertentu. Dengan terpenuhinya
standar tersebut maka:
1. Pelayanan administrasi akademik memuaskan

pengguna;
2. Pelayan administrasi umum (keuangan, kepegawaian,

urusarl kemmahtanggaan)memuaskan pengguna
3. Pelayanan di perpustakaan, laboratorium da sarana

praktik lapangan memuaskan pengguna

3. Subjek / plhak yang
bertanggung

jawab untuk mencapat/
memenuhi isi standar

1. Rektor
2. Fakultas
3. Bagian Kepegawaian
4. BAK



4. Defenisi istilah Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan meliputi:
Tenaga administrasi dan tenaga penunjang pendidikan
(pustakawan, teknisi laboratorium, teknisi kebun, teknisi
kandang).

5. Pernyataan isi standar 1. Semua tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi
akademik yang dibuktikan dengan llazah/sertifikat
dalam bidang yang sesuai dengan tupoksinya ditempat
pegawai tersebut ditempatkan;

2. Semua tenaga kependidikan harus meningkatkan
kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang
diselenggarakan di lingkup kementerian pertanian
maupun diluar lingkup kementerian pertanian.

6. Strategi 1. Rekmitmen pegawai yang mempunyai latar belakang
pendidikan sesuai dengan kebutuhan;

2. Membuka kesempatan bagi tenaga kependidikan
untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai
dengan bidang kompetensinya.

7. Indikator Tercapainya profesionalisme tenaga kependidikan dalam
menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.

8. Dokumen terkait Panduan dan formulir-formulir yang diperlukan

9. Referensi OTK Universitas timor dan Statuta
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora
dan seni yang unggul dalam bidang pertanian lahan
kering yang mandiri dan bermartabat pada tingkat
regional, nasional, dan internasional pada tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitasl
untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas
mandiri;

| 2. Menyelenggarakan penelitian dan penga
yang berkualitas untuk pengembangan ilm
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
pertanian lahan kering serta pem
daerah pada tingkat regional, nasional
internasional;

3. Mengembangkan hubungan keda sama
lembaga pendidikan maupun lembaga
pendidikan baik di dalam dan luar negeri
rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi
komunikasi sebagai perwujudan
lembaga dalam peningkatan layanan IPTEK
kepentingan masya-rakat.

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi
Indonesia melalui penyelenggaraarl pendidikan
penelitian dan pengabdian kepada masyaraka
secara professional untuk memenuhi tuntu
kebutuhan dunia profesi, dunia
pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.



2. Rasional Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas
yang antara lain menjadikan kmbaga pendidikan
yang bermutu, berkarakter, professional dan
kompeten, dibutuhkan ukuran/standar minimum
tentang kompetensi tenaga kependidikan.
Selain itu, untuk menjamin mutu akademik mahasiswa
maka para tenaga kependidikan juga harus memiliki
kompetensi untuk melakukan tugas sehari-hari misal
menggunakan metode dan media yang tepat,
menciptakan suasarla dikantor yang kondusif serta
mengakui dan menghormati setiap anggota civitas
akademika sebagai pribadi yang unik dengan
kelebihan dan kekurangannya.
Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan maka
diperlukan ukuran, kriteria /spesifikasi khusus tentang
kompetensi tenaga kependidikan yang akan berfungsi
sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian,
pembinaan karier. Sehubungan dengan hal tersebut
maka ditetapkan standar kompetensi tenaga]
kependidikan. 

I

3. Subyek/Pihak yang
Bertanggungjawab Untuk
Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Koordinator Program Studi
3. Para Dosen
4. Konselor
5. TU
6. Laboran
7. Perpustakaan
8. Satpam
9. Petugas kebersihan
1 0. Petugas pelayanan administrasi akademik
ll.Petugas pelayanan administrasi umum

surat-men5rurat, kerumahtanggaan)
1 2. Pembina / pelatlh kegiatan kurikuler
1 3 . Pembin a I p elatih kegiatan ekstrakurikuler.

4. Definisi Istilah 1. Konselor : seor€rng yang mempunyai keahlian
dalam melakukan konseling.

2. Laboran: Tenaga Kependidikan yang bekerja di
laboratorium dan membantu proses be}ajar
mengajar mahasiswa.

3. Tenaga kependidikan : Tenaga kependidikan
meliputi tenaga administrasi dan tenaga penunjang
pendidikan/akademik (pustakawan, telmisi
laboratorium, telcrisi kebun, teknisi kandang).



5. Pernyataan Isi Standar 1. Semua tenaga kependidikan harus memiliki
kualiflkasi akademik yang dibuktikan dengan
ijazah/sertifikat dalam bidang yang sesuai dengan
tupoksinya di tempat pegawai tersebut ditempatkan;

2. Universitas harus mampu meningkatkan
kompetensi tenaga kependidikan tersebut baik
melalui pendidikan maupun pelatihan minimum
30% dari jumlah tenaga kependidikan untuk setiap
tahunnya:

a. Konselor minimal 51 dan berpengalaman
dibidang keuangan dan kepegawaian

b. Laboran minimal S 1 dengan bidang ilmu
sesuai dengan laboratorium yang dikelola

c. Tenaga perpustakaan mempunyai SK
fungsional pustakawan tingkat ahli,

d. Pembina/pelatih ekstrakurikuler : SLTA dan
mempunyai sertifikat sesuai dengan bidang
yang ditangani

e. Satpam: minimal SLTA, mempunyai
keterampilan sebagai satpam (bersertifikat
latihan satpam)

f. Petugas kebersihan: minimal SLTA
g. Pelayanan administrasi umum:

r Keuangan: menguasai administrasi
keuangan negara

o Surat-menyurat: menguasai sistem surat
men5rurat dan kearsipan

r Kerumahtanggaan: menguasai system
inventarisasi barang miiik negara

6. Strategi 1. Mendomngdan membuka kesempatan seluas-
luasnya bagi tenaga kependidikan untuk
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi sesuai dengan beban tugas yang diemban.

2. Membuat blue print pembinaan karier bagi
tenaga kependidikan dalam jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang agar tampak
kapan seorang tenaga kependidikan yang belum
memenuhi standar dapat segera didorong dan
dibina oleh Universitas untuk mencapai standar.

3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi
tenaga pendidikan tentang bagaimana bekerja
secara efisien dan efektif

4. Membuat SOP bagi masing-masing tenaga
kependidikan.



7. Indikator 1. Jumlah tenaga kependidikan yang terampil dalam
bekerja selalu meningkat setiap tahun

2. Setiap tahun minimal 3O'A selalu ada tenaga
kependidikan yang mendapatkan ijasah/sertifikat
kejenjang yang lebih tinggi.

8. Dokumen terkait Panduan dan fo rmulir-formulir yang dip erlukan
9. Referensi OTK, Statuta Universitas Timor
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1. Visi, Misi dan Tujuan Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, telcrologi, humaniora dan seni
yang unggui dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri
dan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional
pada tahun 2O4A.

Misi Universitas Timor

L Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
I menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

I Z. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang

I berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,

I teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan kering
serta pembangunan daerah pada tingkat regional, nasional
dan internasional; 

]3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga]
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dahml
dan luar negeri dalam rangka pengembangan sumber 6aVal
manusia; 

I4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagail
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan]
layanan IPTEK untuk kepentingan masyarakat. 

I

I

Tujuan Uaiversitas Timor: I

I

Membantu mencerd.askan generasi muda Indonesia melaluil
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdianl
kepada masyarakat, secara professional untuk memenuhil
tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah,l
dan masyarakat pada umumnya. 

I

2. Rasional
I 
Keberhasilan mahasiswa sangat ditunjang ketersediaan lahan

I 
sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, meliputi

I lahan untuk pengelolaan perguruan tinggi seluas 5 ha

| (kantor,aula,laboratorium,gedung olahraga, instalasi limbah,
instalasi kesehatan,asrama mahasiswa dan rumah dinas),dan
untuk keperluan praktek iapangan seluas 25 ha meliputi (lahan,
lahan untuk kandang ternak, kebun koleksi serta pengolahan dan
pembuangan limbah).
Penataan penggunaan lahan merupakan keharusan sehingga perlu
dibuat master plan untuk jangka pendek (5 tahun) jangka
menengah (10 tahun) dan jangka panjang (25 tahun) sehingga
dapat diperoleh efisiensi dan efektifitas penggunaan lahan.
Koordinasi dengan instansi lain khususnya pemerintah daerah
yang membidangi tata ruang dan tata wilayah sangat diperlukan
sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pengembangannya.
Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan
patokan,ukuran dan kreteria tertentu yang harus dipenuhi oleh
pimpinan perguruan tinggi, untuk itu diperlukan standar lahan. 

]



3. Subyek/pihakyang
Bertanggungjawab
untukmencapai/memen
uhi isi Standar

1. Pimpinan Perguruan Tinggt
2. Koordinator Bagian Administrasi Umum
3. Dekan f Program Studi

4. Definisi istilah Lahan merupakan sebidang tanah yang digunakan sebagai
tempat penyelenggaraan pendidikan meliputi prasarana gedung
perkantoran, perkuliahan, laboratorium, olahraga, kebun
praktek dan lainnya.

5. Pernyataan isi standar 1. Kepala bagian umum menJrusun rencana induk
pengembangan pemanfaatan lahan untuk jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang.

2. Kepala bagian umum melaksanakan koordinasi dengan
pemerintah daerah yang kompeten dalam tata ruang dan tata
wilayah.

3. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan anggaran dan
perangkat administrasi untuk merealisasi pemanfaatan
lahan.

6. Strategi 1. Meningkatkan pengetahuan dari staf Administrasi Bagian
Umum melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan.

2. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait
dengan renc€Lna induk pengembangan pemanfaatan lahan.

7. Indikator 1. Tersedianya peta tata ruang pemanfaatan lahan untuk jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2. Tersedianya anggaran untuk merealisasi rencana
pengembangan pemanfaatan lahan pada setiap tahunnya.

3. Tersedianya staf administrasi umum yang memiliki kompetensi
tata ruang dan wilayah.

8. Dokumen terkait 1. Pedoman perencanaan tata ruang pemanfaatan lahan.
2. Pedoman perencanaan anggaran.

9. Referensi SNP (standar nasional pendidikan)
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Visi Universitas Timor

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni
yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 204A.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas]
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atar!
seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunanl
daerah pada tingkat regional, nasional dan internasional; 

I

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembage
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dar
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daye
manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebaga.
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanar
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional 1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan dan
sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelqiaran
yang teratur dan berkelanjutan

2. Ketersediaan peralatan pendidikan yang berupa alat bantu
mengajar yang telah memenuhi standar kualitas dan dalam
jumlah yang memadai akan dapat memperlancar proses
pembelajaran dan memudahkan pemahaman terhadap materi
pembelajaran yang disajikan oleh dosen, sehingga akan tercapai
tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

3. Kenyamanan dalam penggunaan alat pendidikan akan
membantu dalam pengembangan daya nalar dan motivasi bagi
mahasiswa dan tercipta dinamika proses belajar, sehingga visi
dan misi Unimor.

3. Subyek/Pihakyang
bertanggung jawab
untuk mencapai/
memenuhi isi
standar

1. Bagian pengadaan Peralatan Pendidikan
2. Koordinator BAK sebagai pelayanan administrasi dan peralatan
3. Ketua Program studi sebagai penyedia peralatan dan pemelihara
4. Dosen dan mahasiswa sebagai pengguna peralatan pendidikan



4. De{inisi Istilah 1. Standar jumlah peraiatan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah
peralatan per peserta didik 1 mahasiswa/ 1 peralatan atau 1

kelompok (3-5org) I I peralatan sehingga dengan standar
tersebut akan tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan
efisien.

2. Sarana akademik mempakan sarana penunjang pelaksanaan
kegiatan akademik perguman tinggi sebagai persyaratan
pendidikan suatu perguruan tinggi.

3. Papan tulis (ruhiteboard), uthiteboard marker, penghapus
merupakan alat bantu mengajar yang bersifat pefinanen dengan
karakteristik:

o Whiteboard ukuran panjang 200 cm, lebar 12O cm, tebal 2]
cm, warna depan putih dan warna belakang hitam, bahan 

]

multiplek berlapis melamin. 
I. Whiteboard marker standar SNI dengan 3 warna (Hitam, 
I

Biru dan merah)
4. Penghapus berbahan plastik, steroform dan bungkus kain katun,

dengan ukuran lebar 7,5 cm, panjang 20 cm, tebal 5 cm. Satu
kelas dilengkapi 1 unit.

5. Kursi meja belajar merupakan peralatan tempat duduk
mahasiswa yang terdiri dari kursi, meja dan tempat tas dengan
bahan dasar kayu kamper/jati dengan ukuran lebar tempat
duduk 40 cm X 40 cm, tinggi tempat duduk 50 cm, tinggi
sandaran 50 cm,lebar meja 25 cm X 30 cm dengan jarak 25 cm
dari tempat duduk. Kursi meja yang berbahan dasar besi dan
spon dan papan, menggunakan standar SNI. Setiap kelas
terdapat 3G40 buah dengan jarak antar kursi meja adalah 50
cm.

6. Meja Kursi Dosen merupakan tempat duduk dan tempat alat
bantu mengajar dengan karakteristik kursi standar, meja dari
kayu jati/kamper/multiplek, dengan ukuran meja lebar 60 cm,
panjang panjang 120 cm,tinggi 9O cm. Setiap kelas diisi 1 unit
meja kursi

7. Meja tempat alat bantu mengajar (laptop/OHP), dengan ukuran
lebar 40 cm, panjang 60 cm, tinggi 90 cm, berbahan kaW I
multiplek. Satu kelas disediakan 1 meja.

8. LCD, slide proyektor, Layar merupakan unit alat bantu mengajar
berupa audio visual terproyeksi, alat tersebut telah memiliki
standar yang ditetapkan, khusus untuk LCD dapat disediakan
secara pennanen pada tempat yang tepat, sedangkan Slide
proyektor dan layar sesuai dengan kebutuhan.

9. Peralatan penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam kelas
adalah audio,kipas angin, Air Condition, sesuai dengan
kebutuhan.

lo.Peralatan Praktikum menyesuikan dengan peralatan yang telah
memenuhi standar di laboratorium, di kebun, di gudang, di
Instalasi yang sebagai tempat melaksanakan praktikum.

ll.Standar keragaman jenis peraltan labortorium pengetahuan



5. Pernyataan Isi Standar 1. Dosen sebagai pengajar dan pengguna peralatan pendidikan yang
tersedia sesuai dengan standar praktikum, menggunakan
peralatan dengan baik agar proses belajar mengajar dapat
berjalan dengan lancar,benar dan baik,sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai.

2. Proses belajar sangat ditentukan oleh media alat bantu mengajar
yang memenuhi standar dan kemampuan dosen dalam
mengoperasionalkan peralatan yang tersedia sesuai dengan materi
yang disajikan.

3. Pencapaian kompetensi dalam setiap proses pembelajaran dapat
diperoleh dengan bantuan alat bantu mengajar yang memilikit
standar dan materi pembelajaran yang dapat tersampaikan]
dengan tepat. Dalam kegiatan praktikum setiap mahasiswa haru{
menghadapi peralatan yang standar baik dalam standar mutu,l
jumiah peralatan, kebenaran penggunaan peralatan dan
yang tepat (L mahasiswa : 1 unit peralatan atau 1 kelom
mahasiswa : l unit peralatan).

4. Waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pem
dan kompetensi yang didapatkan dari proses belajar
pada setiap tatap muka dan akhir pembelajaran
diperlukan peralatan yang tersedia sesuai dengan waktu
ditetapkan.

6. Strategi 1. Untuk dapat menggunakan alat dengan tepat, maka diperlukan
pelatihan bagi tenaga pengajar, agar ketepatan penJrusunan materi
pembelajaran dan peralatan yang dipergunakan sesuai. Demikian
pula dalam menggunakan peralatan dalam praktikum, dosen
harus memahami terlebih dahulu kondisi peralatan yang
dipergunakan, hal ini akan sangat membantu kelancaran proses
belajar mengajar.

2. Pengaturan kegiatan dalam bentuk kelompok juga diperlukan
agar jumlah peralatan yang tersedia, bisa mencakup dan lebih
efektif dan efisien.

3. Untuk mendapatkan peralatan yang memenuhi standar dalam
jumlah yang dibutuhkan, harus disusun rencana pengadaan
dengan menggunakan skala prioritas dan menggunakan
prosedur-prosedur peralatan yang sesuai dengan peraturan.



7. Indikator 1. Dosen dapat menggunakan alat dengan tepat, baik dan benar,
sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, semua
materi dapat diterima oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi
yang ditetapkan.

2. Mahasiswa dapat terpenuhi jumlah alat yang standar,mahasiswa
dapat menggunakan peralatan dengan benar,baik dan tepat,
tercapainya kompetensi yang ditetapkan dalam materi
pembelajaran.

3. Dengan menggunakan alat evaluasi yang telah ditetapkan tingkat
keberhasilan mahasiswa akan dapat diukur dan dinilai sesuai
dengan standar yang ditetapkan dalam menggunakan peralatan
dalam proses belajar mengajar.

4. Profesionalisme dosen dan mahasiswa tercapai, materi
pembelajaran dapat tersampaikan dengan tepat, kompetensi yang
ditetapkan dapat tercapai, sehingga akan membangun kreatifitas
dan inovasi bagi mahasiswa, lulusan yang unggul dapat dicapai.

8. Dokumen Terkait SOP (Bag. Pengadaan) Unimor

9. Referensi OTK, Statuta Universitas Timor

10. Verikasi 1. Petugas verifikasi, pengawas barang/peralatan Unimor
2. Pedoman Pengadaan barang dan Standar barang.
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1. Visi, Misi dan Tujuan Visi Universitas Timor

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, tehrologi, humaniora dan seni
yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri'I,

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atatr]
seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunanl
daerah pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lem
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di
dan luar negeri dalam rangka pengembangan sumber
manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi se
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
kepada masyarakat, secara professional untuk
tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia usaha,
dan masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang
lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, Ruang satuan

rLlang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,
laboratorium, unit produksi, kantin, tempat olahraga, tempat
, tempat bermain, tempat berekreasi, tempat lain yang

ldiperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

fberkelanjutan.
I 
Peralatan yang ada digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan
administrasi guna mendukung kinerja perkantoran dengan
harapan fungsi pelayanan dapat berjalan optimal, baik untuk
mendukung kebutuhan akademis ataupun melaksanakan tupoksi
pegawai.
Target yang dikehendaki adalah optimalnya kinerja pegawai dalam
menjalankan fungsinya,dan dapat menyelesaikan tugasnya sesuai
dengan waktu yang telah direncanakan dalam skedul kerja.

3. Subyek atau pihak
yangbertanggungjawab
untukmencapai/memenu
hi isi standar

1. Kepala bagian
2. Staf
3. Tenaga teknis



4. Definisi Istilah 1. Peralatan ruang kantor adalah sarana penunjang pelaksanaan
proses pendidikan dan pelaksanaan tupoksi pegawai.

2. Peralatan utama ruang adalah: Meja kursi yang Standart, pC
Komputer, Laptop, Printer, almari arsip/ tempat arsip, meja
kursitamu, TV, Audio, kipas angin, Air Condition, jam dinding,
tempat alat-alat tulis

5. Pernyataan Isi Standar 1. Peralatan ruang kantor Pimpinan yang meliputi: Ruang Kantor
ketua, Ruang Kantor Kepala Tata Usaha, Ruang Kantor Kepala
Keuangan, Ruang Kantor Kepala Kepegawaian, Ruang kantor
Kepala BAK, ruang kantor Ketua Program Studi, Ruang kantor
BAU) harus memenuhi criteria sesuai standar: Dapat
memperlancar kegiatan adminitrasi Kepada pimpinan, Memeberi
Kenyamanan Pada pimpinan, memberi rasa aman kepada
pimpinan pada waktu berkerja, dapat bekerja dengan tenang dan
nyaman tanpa ada keraguan dan tekananf kegerahan/kesulitan]
dalam menempati ruangan tersebut; 

]2. Peralatan utama yang diperlukan meliputi: Meja kursi Yang 
I

Standart, PC Komputer, Laptop, Printer, almari arsip/tempat
arsip, meja kursi tamu, TV, Audio, kipas angin, Air Condition;

3. Peralatan ruang kantor rektorat yang meliputi: Ruang Kantor
Wakil Rektor I,II,III, Ruang Kantor Koordinator Dosen,Ruang
Kantor Senat) harus memenuhi criteria sesuai standar: Dapat
memperlancar kegiatan adminitrasi, Memberi Kenyamanan,
keamanan dan kemudahan, memberi rasa aman pada waktu
bekerja, dapat bekerja dengan tenang dan nyaman tanpa ada
keraguan dan tekanan/ ancaman;

4. Peralatan ruang kantor Staf atau pegawai yang meliputi: Dapat
memperlancar kegiatan adminitrasi Kepada pimpinan, Memeberi
Kenyamanan Padapimpinan, memberi rasa aman kepada
pimpinan pada waktu berkerja, dapat bekerja dengan tenang
dan nyaman tanpa ada keraguan dan tekanan;

5. Setiap Pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
6. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai harus didukung

dengan ketersediaan alat yang standar, nyaman dan sesuai
dengan kebutuhan;

7. Fungsi pelayanan terhadap terselenggaranya pendidikan selama
tahun ajaran berjalan.

6.Strategi 1. Inventaris peralatan kantor yang lengkap
2. Pengontrolan keberadaan alat kantor
3. Perawatan secara berkala pada alat rutin atau bergerak
4. Peningkatan pengetahuan bagi pegawai yang

bertanggungiawab terhadap peralatan yang membutuhkan
keahlian seperti pelatihan

T.indikator 1. Penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan lancar
2. Minimnya kendala dan hambatan dalam kegiatan pendidikan
3. Kesiapan peralatan saat digunakan
4. Ketersediaan peralatan sesuai kebutuhan pendidikan
5. Kepuasan terhadap terselenggaranya pendidikan



8. Dokumen terkait 1. Daftar peralatan kantor
2. Daftar peralatan per ruangan

9. Referensi OTK, Statuta Universitas Timor
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1. Visi, Misi dan Tujuan I Visi Universitas Timor :

I Uenjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni
I y..rg unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri
I 0., bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan
internasional pada tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan kering
serta pembangunan daerah pada tingkat regional, nasional
dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembagfl
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik dl
dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan]

sumber daya manusia; 
]

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai]
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan]
layanan IPTEK untuk kepentingan masyarakat. 

]

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesial
melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian danl
pengabdian kepada masyarakat, secara professional untukj
memenuhi tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia]
usaha, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya 

I

2. Rasional Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara
konsisten hingga kelulusannya dari program studi dengan
prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari
mahasiswa dan juga dari sekolah tingg. Untuk mewujudkan
lulusan yang profesional, kreatif, inovatif, berdaya saing dan
berwawasan global diperlukan sarana dan prasarana. Selain
sarana dan prasarana utama juga diperlukan perlengkapan lain
yang menunjang proses pembelajaran. Keberadaan
perlengkapan lain diharapkan dapat berpengaruh baik
langsung maupun tidak langsung terhadap proses
pembelajaran.

3. Subyek/Pihakyang
Bertanggungjawab
untuk
Mencapai/Memenuhi
Isi Standar

l. Rektor
2. Kepala Bagian Administrasi Umum
3. Kepala Unit Tata Usaha



4. Definisi Istilah 1. Tanah tempat mendirikan perguman tinggi dimitiki sendiri
atau disewa/dikontrak untuk sekurang-kurangnya 20
tahun (Dua Puluh) Tahun dengan hak Opsi, yang
dinyatakan dalam perjanjian.

2. Sarana dan prasarana lainya dimiliki sendiri atau
disewa/dikontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun yang dibuktikan dengan sertivikat atau perjanjian
meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan
minimal:
a. Ruang Kuliah: 0.5 M2 Permahasiswa
b. Ruang Dosen Tetap : 4 m2 per Orang
c. Ruang adminitrasi dan kantor : 4 rn2 Per Orang
d. Ruang Perpustakaan
e. Ruang laboratorium dan Unit Komputer serta Sarana

praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh Direktur Jendral.

3. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputiperabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku dan sumber beiajar lainnya,bahan habis pakai,serta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

4. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang
meliputi lahan,ruang kelas,ruang pimpinan satuan
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan,ruang laboratorium, mang unit produksi,
ruang kantin, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat
berekreasi dan ruang atau tempat lain yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelqiaran yang teratur dan
berkelanjutan

5. Lahan: suatu bangunan satuan pendidikan, lahan praktek,
lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan
untuk menjadikal satuan pendidikan menjadi suatu
lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat

6. Ruang Kelas: ruangan atau gedung untuk proses belajar
7. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan: ruangan yang

digunakan oleh pimpinan satuan pendidikan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pimpinan.

8. Ruang Pendidik: ruangarl tempat para pendidik
melaksanakan kegiatan selain mengajar, meneliti dan
pengabdian masyarakat.

9. Ruang Tata Usaha: ruangan yang berfungsi melakukan
tugas pokok dan fungsi dalam bidang administrasi

10. Ruang Perpustakaan: ruangan sumber informasi dalam
Bentuk teks, buku, jurnal,majalah d11.

11. Ruang la.boratorium: ruangan yang digunakan oleh Dosen
dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu

12. Ruang Unit Agribisnis/Instalasi: ruangan atau unit yang
digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk
melaksanakan kegiatan agribisnis sesuai dengan bidang
ilmu

13. Tempat Olahraga: tempat untuk melaksanakan aktivitas



olahraga

5. Pernyataan Isi Standar 1. Lahan: Luasan Lahan untuk praktek 1 Mahasiswa I 100
M2, adanya lahan untuk Budidaya HMT dan Budidaya
pertanian.

2. Ruang Kelas: ruangan atau gedung untuk proses belajar
memerlukan peralatan lain yang dapat menunjang
kelancaran kegiatan belajar ( tiap ruangan tersedia
peralatan kebersihan kelas: 2 Sapu ijuk, 1 Sulak,l Sekop
plasti, 1 Tempat sampah palstik), adanya papan
pengumuman kelas, adanya papan pengurus organisasi
kelas, adanya papan jadwal pelajaran dan jadwal piket
kelas

3. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan: peralatan lain yang
diperlukan adalah tempat perlengkapan tulis-menulis yang
berfungsi tempat menaruh perlengkapan tulis menulis,
papan nama diatas meja yang berfungsi sebagai identitas
diri,

4. Ruang Pendidik: peralatan lain yang diperlukan adalah
tempat perlengkapan tulis-menulis yang berfungsi tempat
menaruh perlengkapan tulis menulis, papan nama diatas
meja yang berfungsi sebagai identitas diri.

5. Ruang Tata Usaha: peralatan lain yang diperlukan adalah
tempat perlengkapan tulis-menulis yang berfungsi tempat
menaruh perlengkapan tulis menulis, papan nama diatas
meja yang berfungsi sebagai identitas diri

6. Ruang Perpustakaan: peralatan lain yang diperlukan
adalah tempat perlengkapan tulis-menulis yang berfungsi
tempat menaruh periengkapan tulis menulis, papan nama
distas meja yang berfungsi sebagai identitas diri, tersedianya
mesin penggadaan (fotocopy), adanya almari tempat
penitipan Tas pengunjung

7. Ruang Laboratorium: tersedianya peralatan emergency
(Pemadam Kebakaran / tabung oksigen, baju kerja/lab,
masker, sarung tangan, alat-alat kebersihan, alat- alat
mencuci)

8. Ruang Unit Agribisnis/Instalasi: peralatan lain yang
diperlukan adalah tempat perlengkapan tulis-menulis yang
berfungsi tempat menaruh perlengkapan tulis menulis,
papan nama diatas meja yangberfungsi sebagai identitas diri

9. Ruang Kantin: adanya sarana hiburan (TV, Tape recoerder,
CD/VCD,) yang dapat memberi hiburan dan suasana yang
nyaman pada saat makan, Adnya tempat fisue,adanya
tempat sampah, asbak

lO.Tempat OlahRaga: Tempat olahraga in-door(tersedianya



6. Strategi 1. Rektor Unimor menugaskan kepada kepala bagian
administrasi umum untuk menginventarisasi aset setiap lima
tahun sekali.

2. Kepala bidang tata usaha membuat manual, standar dan
formulir tentang perlengkapan lain yang menunjang
proses pembelajaran.

3. Proses pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan
pengembangan perlengkapan lain harus melibatkan atau
mempertimbangkan saran dari unsur pimpinan

4. Membekali semua pimpinan unit/ruang/instalasi dengan
pedoman penggunaan perlengkapan lain

7. Indikator 1. Civitas akademika mampu menggunakan perlengkapan
Lain sesuai dengan SOPnya

2. Terpeliharanya sarana perlengkapan lain
8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Standar operasional prosedur penggunaan dan pemeliharaan
perlengkapan lain

2. Manual penggunaan dan pemeliharaan perlengkapan lain
3. Formulir penggunaan perlengkapan lain
4. SOP Bag BAK, Prodi

9. Referensi OTK, Statuta Universitas Timor
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Visi Uaiveraltas Timor :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan
seni yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang
mandiri dan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan
internasional pada tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan kerin!
serta pembangunan daerah pada tingkat regional,
nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga]
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik dl
dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan]
sumber daya manusia; 

I4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasij
sebagai perwujudan kemampuan lembaga dalarr{
peningkatan layanan IPTEK untuk kepentingan]
masyarakat. 

I

Tujuan Universitas Tlmor: 
I

I

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesial
melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian danl
pengabdian kepada masyarakat, secara professionall
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dunia profesi,l
dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat p"d4
umumnya 

I



2. Rasional Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unimor untuk
menghasilkan lulusan yang profesional, kreatif, inovatif,
berdaya saing dan berwawasan global diperlukan tersedianya
buku dan sumber belajar terkini yang sesuai dengan
perkembangan teknologi dan kebutuhan proses pembelajaran.
Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan
dari dunia profesi, pengguna lulusan dan pemangku

I 
kepentingan yang lain menuntut Unimor secara periodik dan

Iterus menerus melakukan peningkatan jumlah maupun
i kualitas buku dan sumber belajar yang tersedia.
Agar penjaminan mutu buku dan sumber belajar melalui
proses peningkatan jumlah dan kualitas buku dan sumber,
belajar tersebut berjalan secara sistematik dan teratur aan 

l

memenuhi tuntutan keperluan proses belajar mengajar, makal
diperlukan pedoman dan spesifrkasi sebagai tolok ukurnya. 

I

Halini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan 
I

standar pengadaan buku dan sumber belajar yang akan
menjadi tolok ukur baik bagi Rektor, Program Studi, dosen,
pimpinan instalasi perpustakaan, dan tim pengadaan yang
bertanggungjawab dalam perannya sebagai perencana,
pelaksana pengadaan, pengelola buku dan sumber belajar
serta pengembangan sumber belajar. Pengadaan buku dan
sumber belajar selalu mengakomodasi berbagai pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal pada
Universitas Timor.

3. Subyek/Pihak yang Berta
Nggungjawab untuk
Mencapai/Memenuhi Isi
Standar

1. Rektor
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Ketua Tim Pengadaan
5. Kepala UPT- Perpustakaan

4. Definisi Istilah 1. Pemangku kepentingan internal: dosen,kar5rawan dan
mahasiswa.

2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia
usaha, pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha
agribisnis, dan masyarakat umum.

3. Sumber belajar: sumber belajar lainnya yang diperlukan
selain buku. Seperti jurnal, majalah, proseding, internet,
blog dll.



5. Pernyataan Isi Standar 1. Rektor menugaskan kepada Kepala UPI perpustakaan
untuk membuat rencana pengadaan buku setiap 1 (satu)
tahun sekali.

2. Rektor menugaskan kepada Ketua Program studi untuk
membuat perencanaan pengadaan dan peningkatan
kualitas buku dan sumber belajar setiap 1 (satu) tahun
sekali.

3. Rektor membentuk tim pengadaan buku yang bertugas
untuk melaksanakan proses pengadaan buku setiap 5

(lima) tahun sekali.
4. Tim pengadaan buku dipimpin oleh ketua tim pengadaan

barang dan jasa Universitas dan beranggotakan 3 orang
dari staf rumah tangga maupun staf perpustakaan.

5. Proses perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kualitas
sumber belajar harus melibatkan atau mempertimbangkan
saran dari pemangku kepentingan internal. 

]6. Kepala UPt Perpustakaan memberikan surat]
pemberitahuan kepada dosen pengampuh mata kuliah]
untuk mengajukan daftar buku yang diperlukan p"dfl
setiap semester. 

I

7. Ketua tim pengadaan buku harus memiliki kemam 
I

rpuan: 
Ia. Merencanakan, mengarahkan, dan memimpin prosesl

pengadaan barang. 
Ib. Merancang, menyiapkan, melaksanakan dan memantaul

proses pengadaan barang sesuai dengan peraturanl
yang berlaku. 

I

6. Strategi 1. Membuat SOP penggunaan barang dan jasa perpustakaan
2. Membekali pengguna buku dan sumber belajar tentang

SOP penggunaan jasa pada perpustakaan
3. Membekali staf perputakaan dengan pengetahuan dan

keterampilan manajemen pengelolaan perpustakaan
4. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif dengan

perguruan tinggi lainnya yang mengelola perpustakaan
secara online.

7. Indikator 1. Tingkat penggunaan buku dan sumber belajar oleh dosen
dan mahasiswa meningkat minimal 2Oo/o tiap tahun

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas buku dan sumber
belajar minimal 2Oo/" tiap tahun

8. Dokumen Terkait Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Standar operasional prosedur pengadaan barang di

Unimor.
2. Manual sistem pengadaan buku dan peningkatan sumber

belajar.
3. Formulir permintaan kebutuhan buku.

9. Referensi SNP
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni
yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri
dan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan
internasional pada tahun 2040.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian iahan kering
serta pembangunan daerah pada tingkat regional, nasional
dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga,
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam
dan luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya]

manusia;
4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagaf

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatarf
layanan IPIEK untuk kepentingan masyarakat. 

]

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melaluij
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdianj
kepada masyarakat, secara professional untuk memenuhil
tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia usaha,l
pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. 

I

2. Rasional Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Unimor, maka perlu
didukung dengan adanya proses penyelenggaraan
pendidikan/pembelajaran bagi mahasiswa yang nyaman dan
kondusif, diperlukan ruang kuliah yang representatif,
proporsional antara luasan ruangan dan jumlah mahasiswa yang
menempati, Kondisi ruang kuliah yang mendukung proses
pembelajaran ini akan menciptakan kenyamanan, sehingga para
mahasiswa dapat berpartisipasi dan aktif dalam proses
pembelajaran, dan akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan
serta mutu pendidikan bagimahasiswa. Ruang kuliah yang
nyaman dan kondusif terkait dengan beberapa aspek yang
berhubungan dengan keberadaan ruangan kuliah yang memadai,
antara lain meliputi luas dan tinggi ruangan, keberadaan
penerangan, ventilasi, tempat duduk, perangkat pendukung
untuk penggunaan media, warna dinding, ketenangan dan
kebersihan ruangan dan disekitar ruangan.
Agar tujuan diatas tersebut dapat terwujud maka diperlukan
adanya aturan-aturan sebagai dasar dalam mengadakan ruang
kuliah, oleh karena hal tersebut maka ditetapkan standar ruang
kuliah.



3. Subyek/Pihak yang
Bertanggung jawab
untuk
MencapaiMemenuhi
Isi Standar

1. Rektor
2. Koordinator Bagian Administrasi Umum
3. Subkoordinator TU

4. De{inisi Istilah 1. Froses pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang
berupa tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang
dilakukan dalam ruang perkuliahan yang memadai. Kegiatan
tatap muka ini meliputi proses pembela,iaran dengan
menggunakan berbagai metode yang telah direncanakan.

2. Ruang kuliah adalah ruangan yang dipersiapkan untuk proses
pembelajaran yang bersifat klasikal seperti ceramah, diskusi,
presentasi, ujian lisan dan tulis, seminar dan sebagainya yang
tidak memerlukan peralatan khusus sebagaimana
laboratorium.

3. Kondisi ruang kuliah yang nyaman dan kondusif adalah
kondisi ruang kuliah yang nyaman secara wajar, dan tidak
menyebabkan seseorang yang menempati ruangan ini menjadi
bosan, mengantuk, atau hal-hal yang dapat menyebabkan
seseorang akan meninggalkan ruangan tersebut.

5. Pernyataan Isi
Standar

1. Rektor menetapkan ruang kuliah yang memadai dan nyaman
untuk ke giatan pembelajaran d engan m e mpe rtimba ngkan:
a. Kekuatan dan kualitas bangunan pada kelas A dan harus

tahan gempa (karena daerah di P. Jawa merupakan
kawasan yang berpotensiadanya gempa).

b. Rasio luas bangunan permahasiswa: 1,5 m2 per
mahasiswa

c. Ventilasi udara lancar atau suasana tetap sejuk/tidak
panas walaupun dihuni mahasiswa lengkap (sesuai
kapasitas).

d. Kondisi penerangan cukup baik dalam kondisi siang
atau pun malam hari, dengan jarak pandang papan tulis
tetap terlihat jelas dari bagian paling belakang.

e. Warna dinding ruang kuliah tidak tajam (warna menyolok)
dan tidak gelap.

f. Ruang kuliah dalam keadaan tenang (bebas dari
kebisingan sekitar ruangan).

g. Penetapan ruang kuliah melibatkan dosen dan mahasiswa.
2. Koordinator Bagian Administrasi Umum merencanakan

pengadaan dan pemeliharaan ruang kuliah sesuai yangtelah
ditetapkan.

3. Subkoordinator TU mengatur seluruh aspek ruangan yang
nyamarl dan kondusif sesuai dengan kondisi yang telah
direncanakan/ditetapkan serta mengevaluasi kelayakannya
setiap akhir tahun kalender pendidikan.



6. Strategi 1. Mengadakan musyawarah yang melibatkan Rektor, BAU,
dan dosen dalam menyusun perencanaan pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan ruang kuliah yang memadai
dan nyaman.

2. Melakukan evaluasi kelayakan ruang kuliah secara periodik
setiap akhir tahun kalender pendidikan dan
menindaklanjutinya.

7. Indikator Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa dalam menghuni ruang
lmliah minimal 80% da-ri seluruh dosen dan mahasiswa yang
menghuni ruang kuliah yang bersangkutan.

8. Dokumen terkait 1. Standar ruang kuliah terkait dengan dokumen kesepakatan
pihak Rektorat dengan dosen.

2. Standar ini juga terkait dengan data-data yang ada
hubungannya persyaratan atau rekomendasi bangunan dan
kondisi lingkungan setempat.

9. Referensi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Visi Universitas Timor :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan
seni yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang
mandiri dan bermartabat pada tingkat regional, nasional,
dan internasional pada tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan
kering serta pembangunan daerah pada tingkat
regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan
lembaga pendidikan maupun lembaga non-pendidikan
baik di dalam dan luar negeri dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
sebagai perwujudan kemampuan lembaga dalam
peningkatan layanan IPTEK untuk kepentingan
masyarakat.

Tqiuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia
melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan]
pengabdian kepada masyarakat, secara professional
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dunia profesi,]

dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat p"dr]
umumnya

2. Rasional Salah satu faktor pendukung keberhasilan mahasiswa
dalam pendidikan di Unimor adalah keberadaan ruang
perpustakaan yang nyaman dan kondusif. Kondisi ruang
perpustakaan yang nyaman akan mendukung pencapaian
hasil belajar mahasiswa yang tinggi karena perpustakaan
merupakan sumber belajar mahasiswa, yar:g mempunyai
kontribusi peningkatan IPTEK mahasiswa. Dengan kondisi
ruang perpustakaan yang nyaman dan kondusif akan
merangsang para mahasiswa untuk selalu mengunjungi
perpustakaan, sehingga dapat menjadi akselerasi
peningkatan IPTEK mahasiswa baik secara mandiri
maupun dengan penugasan dosen. Perpustakaan juga
merupakan tempat kegiatan diskusi diluar kegiatan proses
pembelajaran di kelas. Dengan kondisi ini maka ruang
perpustakaan harus dirancang sedemikian rupa agar para
mahasiswa dapat merasa aman, nyaman dan memacu
peningkatan IPTEK secara optimal oleh karena itu maka



3. Subyek/Pihak yang
Bertanggungjawab untuk
Mencapai/Memenuhi tsi
Standar

1. Rektor
2. Subkoordinator TU
3. Kepala UPT Perpustakaan

4. Definisi Istilah 1. Ruang perpustakaan adalah ruzrngan yang
digunakan sebagai tempat sumber belajar
mahasiswa dan segala kegiatan pembelajaran
diluar.

2. Sumber belajar adalah media belajar yang berisi
informasi IPTEK yang dapat diunduh mahasiswa.
Sumber belajar yang terdapat diperpustakaan
dapat berupa media elektronik seperti film, internet,
slide, kassete, CD, VCD dsb, dan media cetak
seperti buku, majalah, jurnal, korandsb,serta
sumber belajar dari kolega mahasiswa lewat forum

5. Pernyataan Isi Standar 1. Rektor menerbitkan ketentuan tentang bangunan
gedung perpustakaan beserta kelengkapannya,
sehingga ruang perpustakaarl memadai dan nyaman
untuk kegiatan mahasiswa dan dilakukan peninjauan
setiap 5 tahun dengan mempertimbangkan:
- Kekuatan dan kualitas bangunan perpustakaan

pada Kelas A.
- Ruang perpustakaan meliputi ruang baca,ruang

rak buku, ruang diskusi,ruang administrasi dan
ruang gudang buku.

- bangunan per mahasiswa: 1,5 m2 per mahasiswa
(untuk ruang baca dan diskusi).

- Rasio luas bangunan perrak buku: 2 m2 per rak
buku.

- Ventilasi udara lancar atau suasana tetap
sejuk/tidak panas dan tidak lembab.

- penerangan cukup baik dalam kondisi siang
ataupun malam hari, dengan jarak baca buku
secara normal memadai.

- Warna dinding ruang perpustakaan tidak tajam
(warna menyolok) dan tidak gelap.

- Ruang perpustakaan dalam keadaan tenang
(bebas dari kebisingan sekitar ruangan).

2. Kepala perpustakaan merencanakan dan mengatur
seluruh aspek mangan {ruang buku, rak buku, ruang
baca, ruang layanan dan administrasi) agar tercipta
ruang perpustakaan yang nyaman dan kondusif
sehingga minimal 8O% dari tempat duduk di ruang
baca akan terisi pengunjung.

3. Kasubag TU dan Kepala Perpustakaan
melakukan evaluasi fisik ruangan setiap 1 (satu)
tahun sekali untuk memperoleh data kelayakan
ruangan dan menyusun rencana pemeliharaan agar
ruang perpustakaan senantiasa dalam keadaan
nyarnan.



6. Strategi 1. Melengkapidan mengatur tata ruang yang meliputi rak
buku,tempat baca, penempatan buku, mang layanan,
ruang administrasi, dll.

2. Mengatur tata letak dan susunan buku sehingga akses
pengambilan /p eminjaman lebih mud ah.

7. Indikator i. fingkat kepuasan pengunjung (dosen, mahasiswa dan
karyawan) dalam mengunjungi/menempati ruang
perpustakaan minimai 80% dari seluruh penguryung
perpustakaan.

2. Tingkat kehadiran mahasiswa, dosen dan karyawan di
Perpustakaan minimal 25% perhari.

B. Dokumenterkait 1. Buku daftar hadir mahasiswa keperpustakaan.
2. Buku pinjaman/kartu peminjam buku.
3. Katalog buku

9. Referensi 1. SNP
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Universitas timor

Visi Universltas Timor :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni
yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri
dan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan
internasional pada tahun 2O4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mandiri ;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yand
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,l
teknologi, danfatau seni berbasis pertanian lahan kerin!
serta pembangunan daerah pada tingkat regional,
dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lem
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di
dan luar negeri dalam rangka pengembangan sumber
manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi se
perwujudan kemampuan lembaga dalam
layanan IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

TuJuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan penga
kepada masyarakat, secara professional untuk
tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia
pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu, profesional
dan kompetitif maka sangat diperlukan adanya ruang
laboratorium yang representatif dan memiliki kelengkapan
peralatan pokok dan penunjang yang memenuhi standar
laboratorium sesuai dengan spesifikasi laboratorium tersebut.
Laboratorium sangat menentukan keberhasilan pendidikan oleh
karenanya diperlukan ruang laboratorium yang nyaman untuk
belajar/herlatih, kondusif serta jauh dari kebisingan sehingga
proses belajar/berlatih dapat berjalan lancar efektif dan efisien.
Prasarana pendidikan meliputi ruang laboratorium, unit
produksi dan kebun prktek dengan luas ruang dan saranayang
mencukupi sesuai jumlah mahasiswa.
Ruang laboratorium didalamnya harus dilengkapi dengan ruang
alat, ruang praktek,ruang laboran serta dilengkapi dengan
sarana keamanan (pemadam kebakaran, instalasi listrik, air dan
pembuangan limbah serta peralatan-peralatan lain yang sesuai
dengan spesifikasi laboratorium).



Kebun percobaan harus dilengkapi grend house, screen house,
saung tani, rumah jaga stasiun meteorologi dan gudang
peralatan/ sarana produksi pertanian serta rumah jaga.
Agar pembelajaran melalui kegiatan praktek di
laboratorium/lapang berjalan efektif diperlukan patokan,
ukuran, dan kriteria tertentu, untuk itu diperlukan adanya
standar ruang laboratorium dan unit produksi dan/kebun
percobaan-

3" Subyek/pihak yang
bertanggungiawab untuk
mencapai/memenuhi isi
standar

1 . Ketua Program Studi
2. Kepda laboratorium

4. Defrnisi istilah Laboratorium adalah sarana pendidikan untuk melatih
mahasiswa menerapkan dan mengembangkan teori guna
memperoleh pemahaman nyata dilapangan beserta factor luar
yang mempengaruhi.

5. Pernvataan isi standar l. Pimpinan Program Studi menerbitkan pedoman
ukuran/standar ruang laboratorium dan
kelengkapan/sarana untuk masing-masing laboratorium
sehingga kegiatan praktikum memiliki keberhasilan minamal
80% serta dilakukan evaluasi setiap 5 tahun.

2. Kepala laboratorium melaksanakan penataan ruang
laboratorium sesuai fungsinya (penyiapan peralatan, bahan,
pembualgan limbah, sarana keamanan)

6. Strategi Meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan ketrampilan
kepala laboratorium dan staf melalui pelatihan pengelolaan
laboratorium.

7. Indikator 1- Tersedianya standar ruang dan sarana untuk masing-masing
laboratorium .

2. Tersedianya standar kebun percobaan dan sarana yang
memenuhi persyaratan

3. Tersedianya staf laboratorium dan star kebun percobaan
yang memiliki kopetensi sesuai bidang tugasnya

8. Dokumenterkait 1. Pedoman pengelolaan laboratorium dan kebun percobaan.
2. Pedoman penggunaan laboratorium dan kebun percobaan

9. Referensi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
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1. Visi, Misi dan Tujuan Vlgl Univerritas Timor :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan
seni yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang
mandiri dan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan
internasional pada tahun 2040.

Misi Universitas Timor

l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untu!
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan kering
serta pembangunan daerah pada tingkat regional, nasional
dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik dj
dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan
sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan
layanan IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia
melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, secaJa professional untuk
memenuhi tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia
usaha, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Untuk mendukung pencapaian keberhasilan mahasiswa dalam
pendidikan diperlukan kondisi SDM (pimpinan, dosen, dan
karyawan) yang kondusif dalam bekerja. Hal ini terkait dengan
rasa arnan dan nyaman dalam bekerja, yang berhubungan
dengan keberadaan ruangan untuk bekerja. Kemamanan dan
kenyamanan bekerja SDM dalam suatu nrangan (kantor)
terutama yang berhubungan dengan keberadaan mangan yang
dapat melindungi dalam bekerja, dan kenyamanan yang
menyangkut suhu, ventilasi, ukuran, penerangan dan warna
ruangan. Dengan kondisi ruangan yang memadai, maka
seluruh SDM akan bekerja dengan tenang, nyaman dan serius,
sehingga dapat melayani dan memfasilitasi seluruh keperluan
mahasiswa dalam pendidikan.

3. Subyek/ Pihak ya-ng

Bertanggungjawab
untuk
Mencapai/Memenuhi
Isi Standar

l. Relrtor
2. Koordirator BAU
3. Subkoordinator Kerumahtanggaan



4. Definisi Istilah 1. Ruang kantor adalah ruang yang dipergunakan untuk
Bekerja dan melakukan pelayanan terhadap pihak-pihak
yang berkepentingan.

2. Ruang Pimpinan adalah ruang kerja yang terdiri dari ruang
Rektor, kepala kepegawaian.

3. Ruang Dosen adalah ruang ke{a untuk dosen.
4. Ruang Tata Usaha adalah ruang kerja untuk urusan tata

usaha.
5. Kondisi aman dan nyaman dalam ruangan adalah kondisi

yang menjamin SDM dapat bekerja dengan tenang dan
nyaman tanpa ada keraguan dan tekanan/ kegerahan/
kesulitan dalam menempati ruangan tersebut.

5. Pernyataan Isi Standar l. Ruang ditetapkan oleh Rektor yang terkait ukuran
Dan bentuk ruangan.

2. Kepala BAU, dan Subag Kerumahtanggaan merencanakan
ruangan untuk keperluan setiap SDM dengan standar
ukuran:
- Ruang Rektor
- Ruang Wakil Rektorl6 m2 f orang
- Ruang Dekan 60 m2 /Dekan
- Ruang Kepala BAK/BAUL6 m2 /orang
- Ruang dosen 4 m2 /orang
- Ruang kantor administrasi 4 m2 / orang

3. Semua ruangan dalam kondisi aman dan nyaman (suhu,
penerangan, ventilasi dan warna ruangan).Tingkat keamanan
bangunan adalah tahan gempa dan kualitas bangunan tipe
A.

6. Strategi Untuk mencapai standar ruangan yang aman dan nyaman
diperlukan kesepakatan dengan seluruh penghuni ruangan
dalam bentuk pertemuan sebelum merencanakan atau
mengembangkan ruangan.

7. Indikator 1. Tingkat keamanan bangunan dicapai dengan keamanan
bangunan ketika adanya bencana

2. Tingkat kenyamanan mangan dengan adanya kepuasan
penghuni ruangan selama menempati ruangan yang
bersangkutan minimal 8oolo dari seluruh penghuni
ruangan.

8. Dokumen Terkait Daftar Ba-rang Inventaris
9. Referensi SNP, SOP, Kepmendiknas no 234 /U /2OO0, Standardisasr

BPSDMP
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1. Visi, Misi dan Tl]juan

3. Mengembangkan hubungan kerja sama
lembaga pendidikan maupun lembaga non-p
baik di dalam dan luar negeri dalam
pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi
sebagai perwujudan kemampuan

Vlrl UriveBltas Timor :

Menjadi pusat ilrnu pengetahuan, teknologi, humaniora dan
seni yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang
mandiri dan bermartabat pada tingkat regional, nasional,
dan internasional pada tahun 2040.

1. Menyeienggarakal pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yanq
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan]
kering serta pembangunan daerah pada tingka!
regional, nasional dan internasional;

dengan]
endidikaJ

rangka

dan komunikasi
lembaga dalam

kepentinganpeningkatan layanan IPTEK untuk
masyarakat.

Tujuaa Uaiversitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia
melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, seca.ra professional
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dunia profesi,
dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat pada
umumnya.

2. Rasional Untuk mencapai visi, misi Unimor da-lam menghasilkan
lulusan yang kompeten, serta menjadikan Unimor medadi
tembaga Pendidikan yang unggul dan terkemuka, antara
lain perlu dilakukan pembinaan kemahasiswaan dalam
kegiatan ibadah, sikap, mental, kedisiplinan. Untuk
pembinaan bidang kemahasiswaan tersebut diperlukan
tempat, sarana prasarana,fasilitas ruangan, lapangan dan
peralatan ibadah,olahraga dan berkreasi yalg memadahi.
Pembinaan mental/moral mahasiswa juga diperlukan dalam
rangka mewujudkan lulusan Unimor yang kreatif dan
amanah merupakan perwujudan kualitas pelayanan
pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut periu dibuat
Standar Tempat Ibadah, Olahraga dan Berkreasi.

3. Subyek/ Pihak yang
Be rtanggungiav/ab untuk
Mencapai/ Memenuhi Isi
Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
4. Koordinator Bagian Umum dan Keuangan

Misi Universltas Timor



4. Dehnisi Istilah 1. Kegiatan pembinaan bidang kemahasiswaan yang
bersifat Ekstrakurikuler dan Kokurikuler wajib
diikuti oleh seluruh mahasiswa UNIMOR, agar
mampu berinteraksi sosial dengan baik dalam sebuah
komunitas akademis serta kehidupan bermasyarakat
yang pruralis dengan latar belakang budaya, agama,
suku,adat istiadat, kebiasaan yang berbeda.

2. Kegiatan kokurikuler: kegiatan yang berkaitan erat
dengan penunjang kurikulum pendidikan (kursus
bahasa inggris, Pelatihan multimedia, Pelatihan
Komputer,Jurnalistik dan lain-lain).

3. Kegiatan ekstrakurikuler: kegiatan diluar
kurikulum yang mendukung pencapaian profil lulusan
(keagamaan,olahraga, kesenian,bhakti kampus dan
lain-lain).

5. Pernyataan Isi Standar 1. Koordinator BAU bersama Subkoordinator
Kerumahtanggaan merencanakan ruangan untuk
keperluan setiap SDM dan mahasiswa dengan standar
ukuran:

- Luas tempat olahraga disesuaikan dengan cabang
olahraga.

- tempat berlrreasi 25 m2.

6. Strategi Rektor membentuk Tim Pembina Kemahasiswaan bidang
keagaamaan serta bidang olahraga dan berkreasi untuk
merencanakan atau mengembangkan ruangan. Ruangan-
ruangan yang belum memenuhi standar perlu
dikembangkan secara bertahap sesuai kemampuan
pendanaan.

7. Indikator 1. Tingkat keamanan bangunan dicapai dengan keamanan
bangunan ketika ada gempa minimal 90 %.

2. Tingkat kenyamanan ruangan dengan adanya kepuasan
penghuni mangan selama menggunakan ruangan yang
bersangkutan minimal 80% dari seluruh pengguna
ruangan.

8. Dokumen terkait Dalam melaksanakan standar ini diperlukan
- Daftar Barang Inventaris
- Formulir Pemeliharaan dan Perawatan
- Formulir Pengecekan Peralatan
- SOP Perawatan Gedung Kantor
- Data minat dan bakat mahasiswa

9. Referensi SNP, SOP
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1. Visi, Misi dan Ttrjuan

Misi Universitas Timor

Virl Ualvenltor Tlt[oi :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora da-n seni
yang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri
dan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional
pada taiun 204O.

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkuaiitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni berbasis pertanian lahan kerin{
serta pembangunan daerah pada tingkat regional. nasionai]
dan intemasional:

3. Mengembangkan hubungan ke{a sama dengan lembaga]
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam
dan luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya]

manusra;
4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Unlveritas Tlmor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melalui
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, secara professional untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah,
dan masyarakat pada umumnya-

2. Rasional Untuk mendukung pencapaian keberhasilan mahasiswa dalam
pendidikan diperlukan beberapa fasilitas pendukung da.lam proses
pembelajaran,antara lain ruang LPPM,ruang Prodi, ruang BAK,
ruang keuangan, ruang kepegawaian, ruang kesehatan,asrama,
mess,ruang sidang,aula, ruang jaga (Satpam), garasi, gudarg,dan
toilet. Beberapa mangan ini baik secara langsung maupun tidak
langsung mendukung kegiatan proses pembelajaran yang
dilakukan dosen, mahasiswa, dan aparat pendukung pendidikan.
Keamanan dan kenyamanan beke{a SDM dalam suatu ruangan
terutama yang berhubungan dengan keberadaan mangan yang
dapat melindungi dalam melaksanakan kegiatan, dan kenyamanan
yang menyangkut suhu, ventilasi, ukuran, penerangan dan warna
ruangan-Dengan kondisi ruangan yang memadai, maka seluruh
SDM akan bekerja dengan tenang, nyaman dan serius, sehingga
dapat melayani dan memfasilitasi seluruh keperluan mahasiswa
dalam pendidikan.



3. Subyek/ Pihak yang
Bertanggungiawab
untuk
Mencapai/Memenu
hi Isi Standar

l. Rektor
2. Koordinator BAU
3. Subkoordinator Kerumahtanggaan

4. Definisi Istilah 1. Ruang LPPM adalah
administrasi penelitian

2. Ruang Prodi adalah
Prodi.

3. Ruang BAK adalah
administrasi akademik

ruang yang ditempati untuk kegiatan
dan pengabdian masyarakat.
mang yang ditempati untuk kegiatan

ruang yang ditempati untuk urusan
dan kemahasiswaan.

4. Ruang Keuangan adalah ruang yang ditempati untuk urusan
keuangan.

5. Ruang kepegawaian adalah ruang yang ditempati untuk urusan
SDM (kepegawaian).

6. Mess adalah tempat menginap diperuntukkan untuk umum.
7. Ruang sidang adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan

seminar,presentasi dan pertemuan-pertemuan yang bersifat
ilmiah atau berhubungan dengan proses pembelajaran diluar
tatap muka atau praktikum serta tempat untuk melaksanakan
rapat baik rapat kelembagaan,rapat terbatas dan rapat-rapat
yang diperlukan mahasiswa.

8. Aula adalah tempat untuk kegiatan pertemuan yang
berhubungan dengan pendidikan pada sekala besar misalnya
wisuda, seminar regional dan nasional, dan kegiatan-kegiatan
pertemuan diluar pendidikan.

9. Ruang jaga (Satpam)adalah tempat untuk jaga bagi
satpam,terutama dipintu gerbang instansi.

10. Garasi adalah tempatmenyimpan (menaruh)mobildan motor.
1 1. Gudang adalah tempat penyimpanan dan stok barang.
l2.Toilet adalah tempat untuk melaksanakan hajat besar maupun

kecil, baik untuk keperluan masyarakat kantor, mahasiswa di
kelas dan di kebun.

l3.Kondisi aman dan nyaman dalam ruangan adalah kondisi yang
menjamin SDM dan mahasiswa dapat bekerja dengan tenang
dan nyaman tanpa ada keraguan dan tekanan/ kegerahan/
kesulitan dalam menempati ruangan tersebut.



5. Pernyataan Isi Standar 1

3

2

Ruang yang meliputi ruang LPPM, kesehatan, asrama, mess,
ruang sidang, aula, ruang jaga(Satpam), garasi, gudang,dan
toilet ditetapkan oleh Rektor yang terkait lokasi,ukuran dan
bentuk ruangan.
Kepala BAU bersama Subag Kerumahtanggaan merencanakan
ruangan untuk keperluan setiap SDM dan mahasiswa dengan
standar ukuran:
. Ruang LPPM: 1O0m2
. Ruang kantor administrasi 4 m2/ orang
. Garasi : 25m2 / mobil
o Ruang parkir:1m2/orang
. Ruang sidang:lm2/orang
. Ruang rapat:2,S rn2 / orar)g
. Ruang Aula:1,5m2/ orang
. Ruang Jaga:l$m2 / orang
o Toilet:36 m2 /tollet

Semua ruangan dalam kondisi aman dan nyaman (suhu,
penerangan,ventilasi dan warna mangan). Tingkat keamanan
bangunan adalah tahan gempa dan kualitas bangunan tipe
A.Untuk toilet disebar kebeberapa tempat yang diperlukan
antara lain kantor, sekitar kelas, sekitar lab, aula.

6. Strategi Untuk mencapai standar ruangan yang aman dan nyaman
diperlukan kesepakatan dengan seluruh penghuni ruangan dalarn
bentuk pertemuan sebelum merencanakan atau mengembangkal
ruangan. Ruangan-ruangan yang belum memenuhi standar perlu
dikembangkan secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan.

7. Indikator l. Tingkat keamanan bangunan dicapai dengan keamanan
bangunan ketika ada bencana minimal 90/o.

2. Tingkat kenyamanan ruangan dengan adanya kepuasan
penghuni ruangan selama menempati ruangan yang
bersangkutan minimal 80% dari seluruh penghuni ruangan.

8. Dokumen Terkait Daftar Barang Inventaris
9- Referensi SNP, SOP, Kepmendiknas no 234/U |2OOO, Standardisasr

BPSDMP
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Visi Universitas Timor :

Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan
bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
tahun 2A4O.

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah
pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai]
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan]
IPIEK untuk kepentingan masyarakat. 

I

Tqiuan Universitas Timor:

1. Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melal
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat, secara professional untuk memenuhi
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah,
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional Peralatan yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan
Perkuliahan untuk memperlancar proses belajar mengajar dengan
harapan fungsi pelayanan dapat berjalan optimal, baik untuk
mendukung kebutuhan dosen ataupun mahasiswa dalam
menyampaikan ataupun menerima materi perkuliahan.
Target yang dikehendaki adalah terpelihara dan tersedianya
peralatan untuk ruang kuliah dalam keadaan layak dan siap pakai,
sehingga dosen menjalankan fungsinya, dan dapat menyelesaikan
tugasnya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

3. Subyek atau pihak
yang

bertanggungjawab
untuk

1. Koordinator BAK
2. Kepala Frodi
3. Bag. Inventaris dan Perlengkapan
4. Subkoordinator Kerumahtanggaan

4. Definisi Istilah Peralatan ruang kuliah adalah sarana penunjang pelaksanaan proses
belajar mengajar dan pelaksanaan tupoksi dosen.

5. Pernyataan Isi Standar 1. Setiap Pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Fungsi pelayanan terhadap terselenggaranya pendidikan selama

tahun ajaran berjalan dengan jumlah mahasiswa normal yang
ada(tiap angkatan 70 orang) dan tenaga pengajar pada program
studi RIHP.

3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai harus didukung
dengan ketersediaan alat yang standar terutama ketersediaan
peralatan ruang kuliah bagi dosen dan mahasiswa dalam



menunjang proses pembelajaran.

6. Strategi 1. Inventaris peralatan ruang kuliah yang lengkap
2. Pengadaan peralatan sesuai yang diperlukan dan sesuai

pendanaan
3. Pengontrolan keberadaan alat ruang kuliah
4. Perawatan secara berkala pada alat rrtin atau bergerak

7. indikator 1. Penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan lancar
2. Minimnya kendala dalam menunjang pendidikan
3. Kesiapan peralatan saat digunakan
4. Ketersediaan peralatan sesuai kebutuhan pendidikan

8. Dokumen terkait 1. Daftar Barang Inventaris
2. Formulir Pemeliharaandan Perawatan
3. Formulir Pengecekan Peralatan

9. Referensi SNI, SOP, petunjuk manual penggunaan
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1. Visi, Misi dan T\rjuan Universitas Timor

adi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang
dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada
un 2O4O.

Unlversitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untu!
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri; 

]

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitasl
untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni]
berbasis pertanian iahan kering serta pembangunan daerah pade

tingkat regional, nasional dan internasional;
3. Mengembangkan hubungan ke{a sama dengan lembage

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dar
luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebaga:
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanar
IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melaluj
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, secara professional untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah, dar:
masyarakat pada umumnya.

2. Rasional 1. Ketersediaan peralatan laboratorium merupakan sarana
pembelajaran yang telah memenuhi standar kualitas dan
dalam jumlah yang memadahi dan disertai Standar Operasinal
Prosedur (SOP) dalam penggunaannya akan dapat memeperlancar
proses pembelajaran dan memudahkan pemahaman terhadap
materi pembelajaran yang disajikan oleh dosen,sehingga tercapai
tujuan pemberlajaran.

2. Kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan peralatan
laboratorium akan membantu dalam pengembangan daya
nalar,keterampilan dan motivasi bagi mahasiswa dan tercipta
dinamika proses belajar, sehingga visi dan misi sebagai lulusan
Unimor yang Unggul dan Terkemuka Dalam Menghasilkan Tenaga
Fungsional RIHP didukung oleh profesionalisme dosen dan
peralatan yang memadaiakan tercapai.

3. Pihak yang
bertanggung jawab untuk
mencapai/memenuhi isi
standar

1. Bagian pengadaan Peralatan Pendidikan
2. Kepala BAK sebagai pelayanan administrasi
3. Ketua Program studi sebagai penyedia peralatan dan

pemelihara
4. Penanggungiawab Laboratorium Sebagai Penanggungjawab

kegiatan
5. Laboran sebagai penanggungiawab administrasi,pelayanan dan

perawatan peralatan.



4. Definisi Istilah 1. Laboratorium adalah sarana pendidikan untuk melatih
mahasiswa menerapkan dan mengembangkan teori.
Laboratorium adalah Prasarana dan sarana penunjang
kegiatan pembelajaran yangberhubungan dengan kegiatan
pembelajaran praktektikum yang berkaitan dengan kriteria
minimal

2. Kebun percobaan adalah sarana pendidikan untuk melatih
mahasiswa menerapkan teori guna memperoleh pemahaman
nyata dilapangan beserta factorluaryang mempengaruhi.

3. Standar Laboratorium adalah Standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal tentang Ruang Lab, Tempat
Kerja, Peralatan Laboratorium, Serta Sumber2 lain yang
diperlukan untuk menunjang proses kegiatan perkuliahan atau
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.

4. Standar Peralatan Laboratorium adalah satuan ukuran dari
semua kebutuhan peralatan pokok dan peralatan penunjang
yang diperlukan dalam semua kegiatan praktikum yang
berfungsi untuk memperlancar kegiatan pembelajaran
(penerapan ilmu teori kekegiatan prktikum) untuk meningkatkan
ketarmpilan mahasiswa UNIMOR.

5. Pengguna peralatan laboratorium dengan peserta berdasarkan
aclran Staldar Jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio
minimal jumlah peralatan per peserta didik (Standar Nasional
Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19]
Tahun2005 i

5. Pernyataan Isi Standar 1. Dosen sebagai pengajar dan mahasiswa sebagai pengguna
peralatan laboratorium yang tersedia sesuai dengan standar
dalam kegiatan praktikum, menggunakan peralatan dengan baik
dan didukung oleh laboran memiliki keahlian dalam mengelola
peralatan dan memberikan pelayanan yang prima agar proses
belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar,benar dan
baik,sehingga hrjuan pembelajaran dapat tercapai.

2. Tercapainya hasil pembelajaran praktikum sangat
ditentukan oleh peralatan mengajar yang memenuhi standar dan
kemampuan dosen dalammengoperasionalkan peralatan yang
tersedia sesuai dengan materi yang disajikan

3. Pencapaian kompetensi dalam setiap proses pembelajaran dapat
diperoleh dengan bantuan peralatan mengajar yang memiliki]
standar dan materi pembelajaran yang dapat tersampaikan]
dengan tepat. Kegiatan praktikum setiap mahasisw. 

'frrtrf
menghadapi peralatan yang standar baik dalam



standar mutu, jumlah peralatan, kebenaran
peralatan dan waktu yang tepat (1 mahasiswa: 1 unit
atau 1 kelompok mahasiswa: I unit peralatan)

4. Tersedianya peralatan lab yang sesuai kebutuhan (perala
Utama Lab dan peralatan penunjang kegiatan praktikum),
standar baik kuaiitas barang(sesuai standar SNlljumlah
keragaman jenis lab yang diperlukan pada semua lab yang ada
Unimor.

5. Waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pem
dan kompetensi yang didapat kandari proses belajar mengaj
pada setiap tatap muka, praktikum dan akhir pem
sangat diperlukan peralatan yang tersedia sesuai dengan
yang ditetapkan

6. Standar peraatan Laboratorium Pasca Panen Perala
laboratorium pengolahan Pasca Panen merupakan
sarana tempat praktek pengolahan hasil Utama Ternak yang
memiliki spesifikasi sebagai sarana praktikum mahasiswa
volume 1 Kelompok (3-5 orang mahasiswa) Menggunakan 1

peralatan, yang meliputi alat penyimpanan hasil,alat
hasil, alat pengemasarl produk,alat penyimpanan produk jadi

7. Standar peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan
adalah standar Peralatan laboratoriumTelmologi
merupakan sarana praktek penggunaan peralatan teknologi

informasi yang telah memiliki spesifrkasi sebagai
praktikum mahasiswa dengan volume maksimal 2
mahasiswa 1 unit peralatan.Yang dilengkapi dengan
internet baik menggunakan kabel maupun jaringan wifi

8. Standar peralatan Laboratorium Nutrisi dan Pakan
Pengawas Mutu Pakan) Peralatan laboratorium Pembuatan
dan Nutrisi merupakan standar sarana praktek
atau tempat penerapan teknologi Pakan Ternak yang
memiliki spesifikasi sebagai sarana praktikum mahasiswa
volume 1 Kelompok (3-Sorang mahasiswa) Memegang 1 uni
peralatan, yang medliputi Tempat penyimpanan Pakan (ruangan)
alat pengolahan Pakan, alat pengemasan pakan ternak,
penyimpanan produkpakan ternak serta peralatan un
mengetahui kandungan nutrisi pakan ternak

9. Standar peralatan Laboratorium Reproduksi Ternak
laboratorium Reproduksi ternak merupakan standar
praktek untuk mempelajari tentang reproduksi ternak yang
memiliki spesifikasi sebagai sarana praktikum mahasiswa
volume 1 Kelompok (3-Sorang mahasiswa) Memegang 1

peralatan
l0.Standar Laboratorium Kesehatan Hewan Peralatan

Kesehatan Hewan merupakan standar sarana praktek
mempelajari dan mengetahui tentang Kesehatan Hewan (penyakit
penyakit pada ternak dan cara pencegahan,pengobatan

hal ini komputer untuk mencari, mengolah dan



ll.Standar peralatan Laboratorium Ternak Besar, Kecil dan Kebun
Rumput Peralatan laboratorium Ternak Besar, Kecil dan Kebun
Rumput merupakansarana praktek untuk memepelajari budidaya
dan manajemen pemeliharaan tentang Ternak Besar,Kecil dan
Kebun Rumput yang telah memiliki spesifikasi sebagai sarana
praktikum mahasiswa dengan volume I Kelornpok(3-S orang
mahasiswa) Memegang 1 unit peralatanatau ternak, sedangkan
untuk lahan praktek minimum mahasiswa mengelola lahan
seluas 100 m2.

l2.Standar peralatan Laboratorium Unggas dan Aneka Ternak
Peralatan laboratorium Unggasdan Aneka Ternak merupakan
sarana praktek tentang manajemen pemeliharaan Unggas
(ayam,itik,puyuhldan Aneka Ternak (kelinci) yang telah memeilikil
spesif,rkasi sebagai sarana praktikum mahasiswa dengan volume t]

Kelompok(3-S orang mahasiswa) Memegang 1 unit peratatan]
ataul ekor ternak 

I

13.Laboratorium Agribisnis Peternakan Peralatan Laboratorium]
Agribisnis merupakan peralatan yang dipergunakan sebagai]
sarana praktikum kegiatan Agribisnis Peternakan b.g,l
mahasiswa dengan volume 1 Kelompok (3 5 Mahasiswa)l
memegang unit peralatan yang meliputi :alat pengemasan, etalase,l
alat penyimpanan, alat pelabelan, alat komunikasi jejarin$
pemasaran, yang kesemuanya memiliki standar SNI. I

I

6. Strategi 1. Untuk dapat menggunakan peralatan dengan tepat maka,
diperlukan pelatihan bagi tenaga pengajar dan laboran agar
ketepatan pen5rusunan materi pembelajaran dan peralatan yang
dipergunakan sesuai, demikian pula dalam menggunakan
peralatan dalam praktikum dosen harus memahami terlebih
dahulu kondisi peralatan yang dipergunakan,hal ini akan sangat
membantu kelancaran proses belajar mengajar.

2. Pengaturan kegiatan dalam bentuk kelompok juga
diperlukan agar jumlah peralatan yang tersedia bisa mencukup
dan lebih efektif dan efisien.

3. Untuk mendapatkan peralatan yang memenuhi standar dalam
jumlah yang dibutuhkan, harus disusun rencana pengadaan
dengan menggunakan skala perioritas atau mengadakan kerja
sama dengan stakholder /perguruan tinggilainnya.

4. Pengelolaan , perawatan dan pengawasan peralatan sebagai]
inventaris lembaga dilakukan secara rutin dan berkesinambungar!
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah]
ditetapkan 

I



7. Indikator

n

3.

4

1. Dosen dapat menggunakan peralatan dengan tepat,baik dan
benar, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar,
semua materi dapat diterima oleh mahasiswa sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan.
Mahasiswa dapat terpenuhi jumlah alat yang standar,
mahasiswa dapat menggunakan peralatan dengan benar,baik dan
tepat, tercapainya kompetensi yang ditetapkan daiam materi
pembelajaran.
Dengan menggunakan alat evaluasi yang telah ditetapkan tingkat
keberhasilan mahasiswa akan dapat diukur dan dinilai sesuai
dengan standar yang ditetapkan dalam menggunakan peralatan
pada proses belajar mengajar.
Profesionalisme dosen dan mahasiswa tercapai, materi
pembelajaran dapat tersampaikan dengan tepat, kompetensi yang
ditetapkan dapat tercapai, sehingga akan membangun kreatifitas 

]

dan inovasibagi mahasiswa,sehingga lulusan yang unggul dapat 
]

dicapai. 
I

Peralatan yang dipergunakan sangat efeketif dan efisien, karena 
I

memiliki standar mutu, operasional dan standar perawatan yangl
tepat sehingga menghasilkan standar pelayanan prima paaal
laboratorium dan audio. 

I

5.

8. Dokumen Terkait SOP Bagian Laboratorium
Borang Lab (Form Pengajuan Bahan, Form Peminjaman
Alat, Pemeliharaan)

9. Referensi 1. Standar Nasional Indonesia
2. Manual setiap peralatan
3. Standar Operasional Prosedur Penggunaan Peralatan.
4. PPNo19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Kepmendiknas No 234/U /2OAO Tentang Pedoman Perguman

Tinggi

10. Verifikasi 1. Petugas verifikasi, pengawas barang/ peralatan Unimor.
2. Pedoman Pengadaan barang dan standar barang.
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STANDAR
BIAYA INVESTASI PERGURUAN TINGGI

l. Visi, Misi dan T\rjuan

2. Rasional Biaya investasi perguruan tinggr merupakan biaya
Yang dituntut untuk pengadaan sarana dan prasarana,
pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Oleh karena
Unimor merupakan Satker Pusat,maka seluruh anggaran
investasi ditanggung Pusat berdasarkan pengajuan dari
Unimor kemudian persetujuan ditentukan Pusat. Besar-
kecilnya anggaran yang diterima ditentukan Fusat.

3. Subyek lPrlrak yang bertanggung
jawab untuk Mencapai/
Memenuhi Isi Standar

1. Wakil Rektor II (Warek II)
2. KepaJa Bagian Administrasi Umum
3. Kasubag Keuangan
4. Kasubag Kerumahtanggaan
5. Kabag perencanaan



4. Definisi Istilah 1. Biaya investasi adalah biaya pokok yang digunakan
untuk memenuhi tuntutan utama dalam
kehidupan perguman tinggr.

2. Sarana dan prasarana pendidikan meliputi gedung,
lahan, jalan dan seluruh peralatan tahan lama seperti
perkakas perkatoran, instalasi listrik dan air,peralatan
kebun dan lab tahan lama.

3. Pengembangan SDM adalah segala kegiatan yang
berhubungan dengan peningkatan kompetensi SDM
dalam melaksanakan tugasdanpekerjaan.

4. Modal kerja tetap adalah modal kerja yang digunakan
untuk operasional saranadan pen3rusutan jangka
panjang.

5. Pernyataan Isi Standar 1. Unimor membuat usulan ke Pusat untuk menetapkan
Anggaran belanja investasi tiap akhir tahun untuk
pengadaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan.
2. Unimor membuat usulan untuk menetapkan anggaran

belanja investasi dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh
kepala bagian.

3. Usulan anggaran belanja investasi dibuat masing-
masing kepala bagian dalam bentuk TOR dan RAB

4.Subag Keuangan merekap semuaTOR dan RAB
selanjutnya disusun dalam bentuk konsep DIPA dan
RAKL.

5. Subbag Keuangan memperkiraan besarnya anggaran
investasi sesuai harga tahun berikutnya.

6. Strategi 1. Subbag Keuangan merencanakan dan
melaksanakan pertemuan pada akhir tahun untuk
menghimpun seluruh kebutuhan anggaran belanja
investasi untuk tahun berikutnya.

2. Usulan anggaran belanja investasi dikirim ke Pusat
pada akhir tahun sebelum masuk tahun pelaksanaan
kegiatan berikutnya.

7. Indikator l.Terealisasinya penerimaan anggaran belanja
Investasi dengan tingkat keberhasilan minimal 8O
o/o dari usulan yang diajukan ke Pusat.

8. Dokumen Terkait 1. Daftar usulan anggaran lembaga dari masing-
masing bagran (Satker).

2. TOR
3. Konsep DIPA
4. RAKL

9. Referensi OTK , Statuta Unimor
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STANDAR

BIAYA OPERASIONAL

1. Visi, Misi dan Tujuan

2. Rasional Kegiatan pendidikan akan berjalan dengan baik dan lancar
apabila ditunjang dengan adanya kecukupan anggaran atau biaya
operasional pendidikan.Biaya operasional perguruan tinggi
merupakan biaya yang dituntut untuk operasinalisasi kegiatan
pendidikan yang meliputi gaji dan tunjangan dosen dan tenaga
kependidikan, biaya untuk pengadaan bahan dan peralatan
pendidikan habis pakai,dan biaya kegiatan tak langsung yang
berhubungan dengan kegiatan pendidikan seperti biayadaya
listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan
prasarana, transportasi,uang lembur, pajak dan lain sebagainya.
Oleh karena Satker, maka seluruh anggaran belanja operasional
ditanggung oleh negara pengajuan dari Universitas kemudian
persetujuan ditentukan Pusat. Besar-kecilnya anggaran yang
diterima ditentukan Pusat, dan mempertimbangkan secara
realistis satuan harga pada saat pelaksanaan pembelanjaan.



3. Subyek/Pihak yang
bertanggung

Jawab untuk
Mencapai/
Memenuhi Isi
Standar

l.Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek 1)

2.Kepala Bagran Administrasi Umum
3.Kepala Bagian Administrasi Akademik
4.Dekan
5.SPI
6.Kasubag Keuangan

4. Definisi Istilah l.Biaya operasional pendidikan ada-lah biaya yang
digunakan untuk memenuhi tuntutan seluruh kegiatan
operasional pendidikan.

2.Bahan dan sarana pendidikan habis pakai adalah seluruh

bahan dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan
pendidikan yang habis atau rusak dalam satu siklus atau satu
tahun kegiatan pendidikan.

3. TOR adalah rancangan operasional yang menyangkut latar
belakang, dasar hukum, manfaat, strategi pencapaian
keluaran,dan biaya yang diperiukan

4.RAB adalah Rancangan Anggaran Belanja operasional yang
disesuaikan dengan jenis kegiatan

5.DIPA
6.RAKL

5. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas membuat usulan ke Pusat untuk menetapkan
anggaran belanja operasional pendidikan tiap akhir tahun
untuk pengadaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan.

2. Unimor membuat usulan untuk menetapkan anggaran belanja
operasional pendidikan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh
kepala bagian dan dosen.

3. Usulan anggaran belanja operasional pendidikan dibuat
masing-masing kepala bagian dan dosen dalam bentuk TOR
dan RAB

4. Subag Keuangan merekap semua TOR dan BAB
selanjutnya disusun dalam bentuk konsep DIPA dan RAKL.

5. Subbag Keuangan memperkiraan besarnya anggaran
operasional pendidikan sesuai harga tahun berikutnya.

6. Strategi l.Subbag Keuangan merencankan dan melaksanakan
pertemuan pada akhir tahun untuk menghimpun seluruh
kebutuhan anggaran belanja operasional pendidikan untuk
tahun berikutnya.

2.Usulan anggaran belanja operasional pendidikan dikirim ke
Pusat pada akhir tahun sebelum masuk tahun pelaksanaan
kegiatan berikutnya.

7. Indikator 1 .Terealisasinya penerimaan anggaran belanja operasional
pendidikan dengan tingkat keberhasilan minimal 80 %
dari usulan yang diajukan ke Pusat.

8. Dokumen Terkait l.Daftar usulan anggaran lembaga dari masing-masing
Bagian (Satker) dan dosen.

2.TOR
3.Konsep DIPA
4.RAKL

9. Referensi OTK, Statuta



UNTVERSITAS
TIMOR

Kode/l{o

Tanggal

sTD/SPMIlDLl7.O3

5 Agustus 2ol21

STANDAR SPMI Revisi

Halaman

1

1-3

STAIVDAR
BIAYA PERSOITAL MAIIASISWA

UMYERSITAS TIMOR

Taaggal

2 Agustus
021

Proses Penanggu'rg Jawab
Nama Jabatan Taada Tangan

I. Perumusan Dr. Yoseph Nahak Seran, S.
Pd., M. Si.

KETUA
LPPPM

2. Pemeriksaan Dr. Werenfridus Taena,
S.P., M.Si.

wR-1 {
+\
t/

3. Persetujuan Dr- Werenfridus Taena,
S.P., M.Si.

wR-1
7

+

\

y' Agustus
/ zozt
)

4. Penetapan Dr. Ir- Stefanus Sio, M.P- REKTOR 5 Agustus
2021

5. Pengendalian Maria Afnita Lelang, S.P..
M.Si.

SEKRET
ARIS
LPPPM

5 Agustus
2021

,{
/3 Agustus
2021

I

W



STANDAR
BIAYA PERSONAL MAHASISWA

1. Visi, Misi dan Tirjuan Visi Universitas Timor

[vlenjadi 
pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni

[ang unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri
klan bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional
pada tahun 2O4O,

Misi Universitas Timor

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk
menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang
berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan,l

I tet<nologi, danf atau seni berbasis pertanian lahan kering sefta]

I pembangunan daerah pada tingkat regional, nasional danl
internasional; 

I

3. Mengembangkan hubungan keda sama dengan lembagal
pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dahml
dan luar negeri dalam rangka pengembangan sumber awul
manusia; 

- 
|

Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagail
perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layananl
IPTEK untuk kepentingan masyarakat. 

I

I

Tujuan Universitas Timor: 
I

I

Membantu mencerdaskan generasi muda Indonesia melaluil
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdianl
kepada masyarakat, secara professional untuk memenuhil
tuntutan kebutuhan dunia profesi, dunia usaha, pemerintah,l
dan masyarakat pada umumnya 

I

2. Rasional Kegiatan pendidikan akan berjalan dengan baik dan lancar
apabila ditunjang dengan adanya kecukupan anggaran atau
biaya personal mahasiswa. Biaya personal mahsiswa merupakan
biaya yang dituntut untuk keperluan kegiatan pendidikan bagi
mahasiswa yang meliputi biaya konsumsi, dan biaya untuk
seluruh kegiatan pendidikan seperti biaya untuk transportasi dan
ATK untuk kegiatan PKL dan KIPA. Oleh karena Unimor
merupakan Satker, dan status mahasiswa adalah tugas
belajar yang dibiayai Pusat,maka seluruh anggaran belanja
personal mahasiswa yang terkait kegiatan pendidikan ditanggung
Pusat berdasarkan pengajuan dari Unimor kemudian persetujuan
ditentukan trusat. Besar-kecilnya anggaran yang diterima
ditentukan Fusat, dan mempertimbangkan secara realistis
satuan harga pada saat pelaksanaan pembelanjaan.



3. Subyek/Pihakyang
bertanggung jawab
untuk Mencapai/
Memenuhi Isi
Standar

1. Wakil Rektor I,II,III
2. Kepala Bagian Administrasi Umum
3. Kepala Bagian Administrasi Akademik
4. Ketua Prodi
5. Kasubag Keuangan
6. Pelaksana bidang kemahasiswaan
7. Perwakilan mahasiswa

4. Definisi Istilah l. Biaya personal mahasiswa adalah biaya yang digunakan
setiap mahasiswa untuk memenuhi tuntutan seluruh
kegiatan yang terkait pendidikan.

2.TOR adalah rancangan operasional yang menyangkut latar
belakang, dasar hukum, manfaat, strategi pencapaian

keluaran,dan biaya yang diperlukan
3. RAB adalah Rancangan Anggaran Belanja operasional yang

disesuaikan dengan jenis kegiatan
4. DIPA
5. RAKL

5. Pernyataan Isi Standar 1. Universitas membuat usulan ke Fusat untuk menetapkan
anggaran belanja biaya personal mahasiswa tiap akhir tahun
untuk pengadaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan.

2. Universitas membuat usulan untuk menetapkan anggaran
belanja biaya personal mahasiswa dalam rapat yang
dihadiri oleh Rektor, WR I, WR II, WR III, Ka BAU, Prodi,
seluruh kepala bagian yang terkait Kemahasiswaan dan
perwakilan mahasiswa.

3. Usulan anggaran belanja biaya personal mahasiswa dibuat
masing-masing dalam bentuk TOR dan RAB

4. Subag Keuangan merekap semua TOR dan RAB dan disusun
dalam bentuk konsep DIPA dan RAKL.

5. Subbag Keuangan memperkiraan besarnya anggaran
operasional pendidikan sesuai harga tahun berikutnya.

6. Strategi 1. Subbag Keuangan merencankan dan melaksanakan
pertemuan padaakhirtahun untuk menghimpun seluruh
kebutuhan anggaran belanja biaya persnal mahasiswa
untuktahunberikutnya.

2. Usulan anggaran belanja biaya personal mahasiswa dikirim ke
Pusat pada akhir tahun sebelum masuk tahun pelaksanaan
kegiatan berikutnya.

7. Indikator Terealisasinya penerimaan anggaran biaya personal mahasiswa
Dengan tingkat keberhasilan minimal9Oo/o dari usulan yang
diajukan ke Fusat.

8. Dokumen Terkait 1. Daftar usulan anggaran lembaga dari bagian (Satker)
kemahasiswaan

2. TOR
3. Draft DIPA
4. RAKL

9.Referensi OTK, STATUTA
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l. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengaMian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan intemasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

1. Membentuk manusia yang mampu:

a) menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering;

b) memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan oleh

masyarakat;

c) mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral yang

tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis dan

berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan

memperkaya kebudayaan nasional.



2. Rasional Penelitian ilmiah terletak pada originalitas solusi dari aper

prutblem yang sedang di bahas. Pengertian originalitas penelitian itu

adalah satu-satunya yang menguraikan solusi dari problem yang

dibahas. Jika originalitas penelitian itu tidak ada maka maka penelitian

itu tidak akan pernah memberikan kontribusi apa-apa terhadap

perkembangan pengetahuan atau pengembangan peradaban manusia.

Hasil-hasil Penelitian itu harus ditulis dalam bentuk artikel

ilmiah dan disebarkan melalui berkala ilrniah (urnal ilmiah). Berkala

ilmiah itu diterbitkan secara periodic dan disebarkan ke berbagai

pelosok dunia. Artikel yang dimuat diterbitkan melalui proses review

yang melibatkan pakar dibidangnya masing-masing. Melalui proses

review seperti itu kesahihan solusi dari suatu permasalahan semakin

tef amin.

Selanjutnya artikel-artikel itu diramu kembali untuk melahirkan

teknologi baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

sekaligus meningkatkan kesetaraan masyarakat.

Di antara hasil-hasil penelitian itu ada yang langsung diterapkan

untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan dan ada yang tidak.

Hasil-hasil penelitian yang mempunyai dampak langsung pada

kehidupan manusia langsung diusulkan untuk memperoleh hak paten

sedangkan hasil-hasil penelitian yang tidak mempunyai dampak

langsung dipublikasikan melalui jurnal dengan harapan pada suatu saat

hasil-hasil penelitian itu akan bermanfaat bagi manusia. Publikasi ini

disebarluaskan ke masyarakat sehingga dapat dikembangkan lebih

lanjut atau dipadukan dengan hasil penelitian lain untuk melahirkan

teknologi baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya sama sekali tidak

mempunyai dampak terhadap kehidupan manusia namun pada

akhimya hasil-hasil penelitian itu membawa kesejahteraan yang luar

biasa bagi manusia. Contoh yang paling sederhana adalah hasil

penelitian tentang struktur molekul suatu benda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa benda terdiri dari molekul, molekul terdiri dari

atom dan atom terdiri dari electron. Hasil penelitian ini pada awalnya



tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap kehidupan manusia. Tetapi

sekarang manusia menikmati hasilnya. Berbagai teknologi yang kita

nikmati sekarang ini adalah buah dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian tentang struktur molekul itu menjadi bahan baku untuk

memproduksi berbagai teknologi yang sangat dibutuhkan manusia

dalam kehidupannya sehari-hari. Berbagai teknologi yang kita miliki

sekarang seperti pesawat terbang, satelit, computer dan lainJain,

dibangun berdasarkan hasil penelitian tentang struktur molekuler.

Pendek kata hasil penelitian harus diolah menjadi teknologi baru

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungj aw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi tstilah 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu

hasil penelitian.

2. Artikel

3. Bereputasi

4. Standar Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

5. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada

penelitian dasar dan penelitian terapan.

5. Pernyataan

Standar hasil

l) Hasil penelitian adalah penyelesaian masalah yang dihadapi

masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang

relevan.

2) Hasil penelitian adalah pemanfaatan teknologi tepat guna.

3) Hasil penelitian adalah bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

4) Hasil penelitian adalah bahan ajar atau modul pelatihan untuk

pengayaan sumber belajar, dipublikasikan pada jurnal nasional

maupun intemasional.



6. Strategi l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk research group.

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahun 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

I . Pedoman Penelitian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Prosedur Penelitian

9. Referensi l. Pedoman Penelitian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tefiatg Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Rencana Induk penelitian dan Renstra Pengabdian UNIMOR 2016.
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1. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada

tingkat regional, nasional dan intemasional;

3. Mengembangkan hubungan ke{a sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

1. Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. Memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan

oleh masyarakat;

3. Mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan tamf kehidupan masyarakat dan

memperkaya kebudayaan nasional.



2. Rasional
Manusia yang hidup dijagat raya ini penuh dengan permasalahan kehidupan. Permasalahan

itu diselesaikan secara bertahap dengan harapan penyelesaian yang ditemukan dapat membantu

manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Permasalahan itu diselesaikan dengan dua

pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan keilmuan di mana masing-masing ilmu

seperti Teknologi Informasi, Fisika, Ekonomi, Hukum, Sosial, dan lain-lain menyelesaikan

permasalahan manusia sesuai dengan karakteristik dan bidang keilmuannya sebagaimana yang

diilustrasikan pada gambar l.

Gambar l: Penyelesaian masalah dengan menggunakan berbagai ilmu

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kelembagaan. Pemerintah membentuk

lembaga - lembaga riset sesuai dengan peran masing-masing. Direktorat Jendral Pendidikan

Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi secara

kelembagaan telah menugaskan masing-masing perguruan di lndonesia untuk menyelesaikan

permasalahan kehidupan bangsa melalui Tridharma seperti pada Gambar 2.

FISIKA

TEKNOLOGI

INFORMASI

EKONOMI

METODE SOLUSIPERMASALAHAN

KEHIDUPAN MANUSIA

HUKUM PEN INGKATAN PEN ELITIAN

/KESEJAHTERAAN UMAT

MANUSIASOSIAL DAN LAIN-LAIN

I



Teknologi: lntegrasi artikel ilmiah

Permasalahan kehidupan manusia Penelitian:

Artikel ilmiah Bahan baku untuk teknologi

informasi

Pengabdian Masyarakat:

Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan:

penyediaan

cemerlang

Pengembangan SDM sebagai upaya

bahan baku dalam bentuk ide-ide

Peradaban

Manusia/Kesejahteraan Umat

M a nusia

Gambar 2: Peranan artikel ilmiah dalam peradaban manusia

Ketiga dharma Perguruan Tinggi itu secara sistematik mempengaruhi satu sama lain.
Pengajuan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang akan berdampak pada

Peningkatan kualitas penelitian dan sebaliknya penelitian akan meningkatkan kulitas

pengajaran. Penelitian akan melahirkan teknologi dan sebaliknya teknologi meningkatkan

kualitas penelitian. Pada akhirnya Teknologi membantu masyarakat untuk mengatasi

problem kehidupannya.

Di antara hasil-hasil pengabdian itu ada yang langsung diterapkan untuk menyelesaikan

permasalahan kehidupan dan ada yang tidak. Hasil-hasil penelitian yang mempunyai dampak

langsung pada kehidupan manusia langsung diusulkan untuk memperoleh hak paten

sedangkan hasil-hasil penelitian yang tidak mempunyai dampak langsung dipublikasikan

melalui jumal dengan harapan pada suatu saat hasil-hasil penelitian itu akan bermanfaat bagi

manusia. Publikasi ini disebarluaskan ke masyarakat sehingga dapat dikembangkan lebih

lanjut atau dipadukan dengan hasil penelitian lain untuk melahirkan teknologi baru yang

berman faat bagi kehidupan marusia.

Banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya sama sekali tidak mempunyai dampak

terhadap kehidupan manusia namun pada akhirnya hasil-hasil penelitian itu membawa

kesejahteraan yang luar biasa bagi manusia. Contoh yang paling sederhana adalah hasit

penelitian tentang struktur molekul suatu benda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda



terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom dan atom terdiri dari electron. Hasil penelitian

ini pada awalnya tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap kehidupan manusia. Tetapi

sekarang manusia menilonati hasilnya. Berbagai teknologi yang kita nikmati sekarang ini

adalah buah dari hasil penelitian tersebut. Penelitian tentang struktur molekul itu menjadi

bahan baku untuk memproduksi berbagai teknologi yang sangat dibutuhkan manusia dalam

kehidupannya sehari-hari. Berbagai teknologi yang kita miliki sekarang seperti pesawat

terbang, satelit, computer dan lain-lain, dibangun berdasarkan hasil penelitian tentang

struktur molekuler.

Untuk menyebarluaskan ide-ide itu para founding father membentuk sebuah media

yang disebut berkala ilmiah (umal ilmiah) yang memuat berbagai hasil penelitian yang kita

sebul artihel ilmiah. Berkala ilrniah itu diterbitkan secara periodic dan disebarkan ke

berbagai pelosok dunia. Artikel yang dimuat diterbitkan melalui proses review yang

melibatkan pakar dibidangnya masing-masing. Melalui proses review seperti itu kesahihan

solusi dari suatu permasalahan semakin te{amin, sehingga dapat digunakan sebagai bahan

baku teknologi masa depan atau sebagai bahan dasar pengembangan keilmuan.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungiaw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Ketua Program studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah l. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman

dan keluasan materi penelitian.

2. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan

atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,

kaidah, model, atau postulat baru.

3. Artikel Ilmiah

5. Pernyataan Isi

Standar

l) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat

bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.

2) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup



materi kajian khusus unhrk kepentingan nasional.

3) Materi pada penelitian dasar harus memuat prinsip-prinsip

kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa

mendatang.

6. Strategi I . Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk Research group sesuai bidang ilmu.

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahun 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

l. Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Internal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Prosedur Penelitian

9. Referensi l. Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistim Penjamin

lnternal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran Dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Rencana Induk Penelitian dan Renstra Pengabdian Unimor



3. STANDAR PROSES PENELITIAN
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3. Penctujuan
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1. Visi dan Misi

Universitas

Misi
t.

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Universitas Timor
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering sefta pembangunan daerah pada

tingkat regional, nasional dan internasional;

Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

2

3

4

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

l) Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2) Memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3) Mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tingg;r; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Tercipanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yatg mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional Standar Proses Penelitian diperlukan sebagai pedoman agar

proses penelitian menjadi kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode



ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

akademik serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan

lingkungan sesuai dengan standar nasional. Berdasarkan

3. Subyekipihak

yang

bertanggungjaw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah 1. Standar proses penelitian merupakan kiteria minimal tentang

kegiatan penelitian yang terdiri dari atas perencaniun, pelaksanaan,

dan pelaporan.

2. Artikel Ilmiah

3. Bereputasi

4. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

5. Pemyataan

Standar Proses

I ) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu,

keselamatan ke4'a, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,

masyarakat dan lingkungan.

2) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka

melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di

perguruan tinggi.

3) Kegiaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan

dalam besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7 ayat (4)

6. Strategi l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk development group sesuai bidang ilmu masing-masing

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel 1 berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atal Permenistekdikti No.



42 Tahun 2016

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

l. Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Prosedur Penelitian

9. Referensi 1 . Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Internal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. RIP dan Renstra Pengabdian Unimor



4. STANDAR PENILAIAn. PENELITIAN

Proses Penanggungiawab

KETUA

LPPPM

I Perumusan Dr. Yoseph Nahak Serao, S. Pd.,

M. Si.

2. Pemeriksaan Dr. Paulus Klau Tahuk. S.Pt.. M.P

3. Persctujuan

4. Pcnetapan

5. Pengendalian Maria Afnita Lelang, S.P., IvI.Si.

T]NIVERSITAS TIMOR

Kode,t,lo : STD/SPMI/PP/04

5 Agustus 2021

Penetapan
Revisi : I

Halaman:ldari4

Tanggal

\ama T

Jabatan Tendatangan

/, $9t
1A

5 Agustus

2021

KETUA

LPPM

:
J
+

\1

Dr. Werenfridus Taena, SP..M.Si wR-1

,
+

/r

utrrl,lr

5 Agustus

202t

Agustus

2021

Dr. [r. Srcfanus Sio.,M.P REKTOR ! 5 Agustus

)02t

SEKRETARIS

LPPPM

5 Agustus

2021

-

T

x

t--

L

L



l. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan

lulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada

tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan

maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan luar negeri

dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

a) Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

b) Memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

c) Mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan iimu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional Standar penilaian hasil ini diperlukan sebagai panduan pelaksanaan



penelitian yang efektif, akuntabel dan transparan serta tetap menjunjung

prinsip edukatif bagi para peneliti, standar nasional dan standar yang

ditetapkan oleh unimor. Proses pengusulan hingga luaran penelitian diatur

tenendiri dalam SOP.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggunglaw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah l. Standar Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal Penilaian

penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan

ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Arliket Ilmiah

3. Bereputasi

4. Standar Penilaian penelitian merupakan kiteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi penelitian.

5. Kedalaman dan keluasan penelitian meliputi skim penelitian.

5. Pernyataan

Standar

Penilaian

l) Penilaian penelitian adalah langkah penilaian terhadap penerapan

metode penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan

memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, tidak

memenuhi unsur:

a. Edukatif

b. Objektif

c. Akuntabel

d. Transparan

2) Penilaian penelitian adalah pembobotan terhadap kriteria yang

ditetapkan oleh LPPM Unimor.

6. Strategi 1. Melakukan seminar penlusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk Research group

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku



Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahrm 2O16.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

l. Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5- Prosedur Penelitian

9. Referensi I . Pedoman Penelitian Edisi XMI, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2074 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Rencana Induk penelitian dan Renstra Pengabdian Unimor
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1. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengaMian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dar/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

1. Membentuk manusia yang mampu:

a) Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

b) Memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

c) Mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional Standar peneliti sesuai dengan Permedikbud Nomor 3 Tahun 2020



merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan

metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek

Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.

Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik;

dan b. hasil Penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan

melaksanakan Penelitian. Peneliti di lingkungan universitas timor

terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu

peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun

dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di universitas

timor, kelompok bidang keilmuan mengacu kepada Rencana lnduk

Penelitian / pola ilmiah pokok Universitas Timor. Saat ini Unimor

memiliki 4 pusat studi. Stadar peneliti yang dilaksanakan oleh Unimor

mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut: untuk penelitian pusat

studi dan penelitian dasar menslaratkan jabatan fungsional Minimal

Lektor sedangkan penelitian dosen pemula mewajibkan dosen yang

berNIDN.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungjaw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah I . Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti

untuk melaksanakan penelitian.

2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki

kemampuan tingkat penguasaan metologi penelitian yang sesuai

dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan

dan tinkat kedalaman penelitian.

3. Artikel llmiah

4. Bereputasi

5. Pemyataan

Standar

Pelaksana

l) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil

penelitian.



2) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada

menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

3) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan

Pengembangan.

ayat (2)

penelitian

Riset dan

6. Strategi 1 . Melakukan workshop penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk Research group

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenistekdikti No.

42Tahtn2O16.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

1. Pedoman Penelitian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5- Prosedur Penelitian

9. Referensi l. Pedoman Penelitian Edisi XVtr, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Rencana Induk Penelitian dan Renstm Pengabdian Unimor



6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses Penanggungiawab

I Perumusan Dr. Yoseph Nahak Seran. S. Pd.,

M. Si.

2. Pemenksaan Dr. Paulus Klau Tahuk. S.Pr., M.P KETUA

LPPM

3. Pcrsctujuan Dr. Wcrcnfndus Tacna. SP.,N'l.Si wR-1

4. Peneapan

Maria Afnita Lelang. S.P.. M.Si.

I

+

Agustus

202tI
)

I

5 anPengendal

TINIVERSITAS TIMOR

KodeNo : STD/SPMI/PP/06

5 Agustus 2021

Penetapan
Revisi : I

Halaman: I dari 4

Tanggal

\-.ama Jabatan Tandatangan

A

KETUA

LPPPM
-5 

Agustus

202t

1,'

B (

o
+

5 Agustus

202t

n

5 Agustus

202t

Dr. lr. Stefanus Sio.,M.P REKTOR

| 5 Agu.tu.
I

I zozt

i

I

I

I

SEKRETARIS

LPPPM

L

t/i. I r

t,y
L

\.i



1. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

l. Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi darlatau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. Memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. Mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dar/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional 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. Sarana

dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang

digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait

dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c.

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sarana dan prasarana

Penelitian harus memenuhi standar mufu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan

lingkungan. Unimor memiliki 2 laboratorium eksakta dan I

laboratorium bahasan. Untuk memenuhi ketentuan hasil penelitian

unimor bekerjasama dengan pihak lain penyedia laboratorium ataupun

dengan menyewa laboratorium lain diluar NTT,

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah l. 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.

5. Pemyataan

Standar Sarana

dan Prasarana

l) Sarana dan Prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (l) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang

ilmu program studi.

b. Proses pembelajaran; dan

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan

lingkungan.

6. Strategi l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungj aw

ab



3. Membentuk Research group sesuai bidang ilmu

4. Ket'asam dengan pihak ketiga

5. Sewa peralatan

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel 1 berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahun 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

1. Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2O14 tentang Sistim Penjamin Internal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Prosedur Penelitian

9. Referensi l. Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin lnternal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Rencana Induk penelitian dan Renstra Pengabdian Unimor
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l. Visi dan Misi

Universitas

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan y ng berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan U niversitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

l. Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi danlatat

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. Memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. Mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kitis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

2. Rasional Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.



perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan Penelitian

dilaksanakan oleh unit ke{a dalam bentuk kelembagaan yang bertugas

untuk mengelola Penelitian. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian,

lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan pusat

Studi. Saat ini Unimor memiliki 4 pusat studi.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungjaw

ab

I . Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah L Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi

serta pelaporan kegiatan penelitian.

2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang

bertugas untuk mengelola penelitian.

3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga

penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan perguruan tinggi.

5. Pemyataan

Standar

Pengelolaan

l) Pengelolaan penelitian adalah dilaksanakan oleh unit kerja dalam

bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelolah PKM.

2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) wajib:

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian

sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi:

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem

penjamin mutu intemal penelitian;

c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

e. Melakukan desiminasi hasil penelitian;

f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk

melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan



kekayaan intelektual (KI);

g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan

h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

6. Strategi

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel 1 berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42Tahun2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

I . Pedoman Penelitian Edisi XVI Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Prosedur Penelitian

9. Referensi l. Pedoman Penelitian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Rencana Induk penelitian dan Renstra Pengabdian Unimor

l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk Research group sesuai bidang ilmu.
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I Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danJatat

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

l) Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2) Memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3) Mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

2. Rasional Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan

kiteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan



Penelitian. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian

intemal. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi,

pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama

dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat. Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai: a.

perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian

Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil

Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penetitian. Pembiayaan penelitian di

universitas Timor berasal dari Dikti, LPPM Unimor, Kerjasama

dengan pihak ketiga serta penelitian mandiri yang dilakukan oleh

dosen/mahasiswa.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungjaw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi Istilah 1. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria

minimal tentang sumber dan mekanisme Pendanaan dan

pembiayaan penelitian.

2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian intemal.

5. Pemyataan

Standar

Pendanaan dan

pembiayaan

1) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan untuk membiayai:

a. Perencanaan penelitian

b. Pelaksanaan penelitian

c. Pengendalian penelitian

d. Pemantauan dan evaluasi penelitian

e. Pelaporan hasil penelitian

f. Diseminasi hasil penelitian

2) Mekanisme Pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh

pimpinan perguruan tinggi.

6. Strategi 1. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentr-rk research group.



7. lndikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42Tahun2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

I . Pedoman Penelitian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin Intemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Prosedur Penelitian

9. Referensi 1. Pedoman Penelitian Edisi X[I, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin lntemal

Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Rencana Induk Penelitian dan Renstra Pengabdian Unimor
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C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Timor

I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

\ama Jabatan

I Pcrumusan Dr. Yoseph Nahak Seran, S. Pd.,

M. Si.
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Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan

lulusan yang berkualitas dan mandiri;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilrnu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada

tingkat regional, nasional dan intemasional;
3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan

maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan luar negeri
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.
L Visi dan Misi

Universitas Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

a) rnenguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering;

b) memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan oleh

masyarakat;

c) mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral yang

tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kitis dan

berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yarl.g mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, danlatau

seni serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan

memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria



minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan,

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah: a. penyelesaian

masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian

sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknotogi tepat guna;

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan

ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungjaw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Pusat Studi

4. Dosen

5. Mahasiswa

4. Definisi lstilah l. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

2. Kedalaman dan pengabdian bersumber dari hasil penelitian dasar

pengembangan Iptek.

5. Pemyataan

Standar hasil

l) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah menyelesaikan masalah

yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas

akademika yang relevan.

2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah bahan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah bahan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah bahan ajar atau modul

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

6. Strategi l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk research group.



7. hdikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42Tahr;rr2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

I . Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dlkri 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi l. Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. RIP dan Renstra Pengabdian UNIMOR 2016.
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Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.

Universitas Timor
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tekrologi, dar/atau seni

berbasis pertanian lahap kering serta pembangunan daerah pada

tingkat regional, nasionhl dan internasionall

Mengembangkan hubungan ke{a sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

2

3

4

Misi
l.

l. Visi dan Misi

Universitas

l. Membentuk manusia yang mampu:

l. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan

oleh masyarakat;

3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tek-trologi, dar/atau

seni serta mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan

memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan Universitas Timor:



2. Rasional

Manusia yang hidup dijagat raya ini penuh dengan permasalahan kehidupan. Permasalahan

itu diselesaikan secara bertahap dengan harapan penyelesaian yang ditemukan dapat membantra

manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Permasalahan itu diselesaikan dengan dua

pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan keilmuan di mana masing-masing ilmu

seperti Teknologi Informasi, Fisika, Ekonomi, Hukum, Sosial, dan lain-lain menyelesaikan

permasalahan manusia sesuai dengan karakteristik dan bidang keilmuannya sebagaimana yang

diilustrasikan pada gambar L

Gambar l: Penyelesaian masalah dengan menggunakan berbagai ilmu

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kelembagaan. Pemerintah membentuk

lembaga - lembaga riset sesuai dengan peran masing-masing. Direktorat Pendidikan Tinggi,

Departemen Pendidikan Nasional secara kelembagaan telah menugaskan masing-masing

perguruan di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan bangsa melalui

Tridharma seperti pada Gambar 2.

FISIKA

TEKNOLOGI

INFORMASI

EKONOM I

M ETODE so LUsrPERMASALAHAN

KEHIDUPAN MANUSIA

HUKU M PENINGKATAN PENGABDIAN

MAN USIA/KESEJAHTERAAN

UMAT MANUSIA
soStAL DAN LAIN-LAIN

I



Teknologi: lntegrasi artikel ilmiah

Listrik, HP, Pesawat, TV, Satelit,

computer dll.Permasalahan kehidupan manusia Penelitian

Artikel ilmiah Bahan baku untuk teknologi

informasi

Pengabdian Masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan: Pengembangan SDM sebagai upaya

penyediaan bahan baku dalam bentuk ide-ide

cemerlang

Peradaban

Manusia/Kesejahteraan Umat

Manusia

Gambar 2: Peranan artikel ilmiah dalam peradaban manusia

Ketiga dharma Perguruan Tinggi ifu secara sistematik mempengaruhi satu sama lain.
Pengajuan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang akan berdampak pada

Peningkatan kualitas penelitian dan sebaliknya penelitian akan meningkatkan kulitas

pengajaran. Penelitian akan melahirkan teknologi dan sebaliknya teknologi meningkatkan

kualitas penelitian. Pada akhimya Teknologi membantu masyarakat unhrk mengatasi

problem kehidupannya.

Di antara hasil-hasil pengabdian itu ada yang langsung diterapkan untuk menyelesaikan

permasalahan kehidupan dan ada yang tidak. Hasil-hasil penelitian yang mempunyai dampak

langsung pada kehidupan manusia langsung diusulkan untuk memperoleh hak paten

sedangkan hasil-hasil penelitian yang tidak mempunyai dampak langsung dipublikasikan

melalui jurnal dengan harapan pada suatu saat hasil-hasil penelitian itu akan bermanfaat bagi

manusia. Publikasi ini disebarluaskan ke masyarakat sehingga dapat dikembangkan lebih

lanjut atau dipadukan dengan hasil penelitian lain untuk melahirkan teknologi baru yang

bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Banyak hasil-hasil pengabdian sebelumnya sama sekali tidak mempunyai dampak

terhadap kehidupan manusia namun pada akhimya hasil-hasil penelitian itu membawa

kesejahteraan yang luar biasa bagi manusia. Contoh yang paling sederhana adalah hasil

penelitian tentang struktur molekul suatu benda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda

terdiri dari molekul, molekul terdiri dari atom dan atom terdiri dari electron. Hasil penelitian



ini pada awalnya tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap kehidupan manusia. Tetapi

sekarang manusia menikmati hasilnya. Berbagai teknologi yang kita nikmati sekarang ini

adalah buah dari hasil penelitian tersebut. Penelitian tentang strukfur molekul itu menjadi

bahan baku untuk memproduksi berbagai teknologi yang sangat dibutuhkan manusia dalam

kehidupannya sehari-hari. Berbagai teknologi yang kita miliki sekarang seperti pesawat

terbang, satelit, computer dan lainJain, dibangun berdasarkan hasil penelitian tentang

struktur molekuler.

Untuk menyebarluaskan ide-ide itu para founding father membentuk sebuah media

yang disebut berkala ilmiah (umal ilmiah) yang memuat berbagai hasil penelitian yang kita

sebut arlikel ilmiah Berkala ilmiah itu diterbitkan secara periodic dan disebarkan ke

berbagai pelosok dunia. Artikel yang dimuat diterbitkan melalui proses review yang

melibatkan pakar dibidangnya masing-masing. Melalui proses review seperti itu kesahihan

solusi dari suafu permasalahan semakin terjamin, sehingga dapat digunakan sebagai bahan

baku teknologi masa depan atau sebagai bahan dasar pengernbangan keilmuan.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungj a

wab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Dosen

4. Mahasiswa

4. Definisi Istilah 1. Standar pengabdian adalah kriteria minimal tentang sistem

pengabdian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah

hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengabdian adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan menurut

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis unfuk memperoleh

informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman

dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

3. Standar isi pengabdian merupakan kriteria minimal tentang

keedalaman dan keluasan materi pengabdian.

4. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian meliputi materi pada

yang disesuaikan dengan fakultas masing-masing.

5. Pernyataan Isi

Standar

I ) Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran pengabdian

yang berupa penjelasan atau pendampingan untuk mengantisipasi

suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.



2) Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran

pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia

usaha, dan/atau industry.

3) Materi pada pengabdian kepada masyarakat mencakup materi kajian

khusus untuk kepentingan nasional.

4) Materi pada pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,

kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

6. Strategi l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk development group sesuai bidang ilmu.

T.Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahun 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

1. Pedoman Pengabdian Edisi XV[, Ristek Drkri202l

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi t. Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek D*ri202l

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2074 Tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran Dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,



tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Renstra Pengabdian Unimor



3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pmses Penanggungiewab

Nama

I Pcrumusan Dr. Yoseph Nahak Scran, S. Pd.,

M, Si.

2 Pemeriksaan
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4. Penetapan

lan Maria Afnita Lelang, S.P., M.Si SEKRETARIS
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l. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Misi
l.

Universitas Timor
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada

tingkat regional, nasional dan internasional;

Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

2

3

4

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

l. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. memitiki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dar/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria



minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri

atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada

masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai

dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat,

dan lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran

harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan

ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran

sks. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan

secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Subyek/pihak
yang
bertanggungj awab

1. Pimpinan fakultas

2. Dosen

3. Mahasiswa

3. Definisi Istilah l. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal proses pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

2. Artikel Ilmiah

3. Bereputasi

4. Standar proses pengabdian merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi Pengabdian.

5. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian meliputi materi

Pengabdian.

4. Pemyataan

Standar Proses

l) Proses pengabdian kepada masyarakat adalah langkah penyelesaian

masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian

sivitas akademika yang relevan.



2) Proses pengabdian kepada masyarakat adalah langkah pemanfaatan

teknologi tepat guna.

3) Proses pengabdian kepada masyarakat adalah metode

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4) Proses pengabdian kepada masyarakat adalah bahan ajar atau modul

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

6. Strategi 1. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk development group sesuai bidang ilmu masing-masing.

7. lndikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahun 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

I . Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Intemal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi l. Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

lnternal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. RIP dan Renstra Pengabdian Unimor
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1. Visi dan Misi

Universitas

Misi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
L Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

l. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas-

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.



2. Rasional Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria

minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian

kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada

Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi

unsur: a. edukatit yang merupakan penilaian untuk memotivasi

pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada

Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria

penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang

merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur

yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada

Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada

Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses

Pengabdian kepada Masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil

Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan

masyarakat; b. tedadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat

dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara

berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau

Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya

masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan

oleh pemangku kepentingan. (5) Penilaian Pengabdian kepada

Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian

kepada Masyarakat.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungiaw

I . Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Dosen



ab 4. Mahasiswa

4. Definisi Istilah l. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal Penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan

dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Artikel Ilmiah

3. Bereputasi

4. Standar Penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi Pengabdian.

5. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian meliputi materi

Pengabdian.

5. Pernyataan

Standar

Penilaian

1) Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah langkah penilaian

terhadap penerapan metode penyelesaian masalah yang dihadapi

masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang

relevan, tidak memenuhi unsur:

a. Edukatif

b. Objektif

c. Akuntabel

d. Transparan

2) Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah pembobotan

terhadap kriteria yang ditetapkan oleh LPPM Unimor.

6. Strategi l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk development group

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atat Permenistekdikti No.

42 Taht'tn 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

I . Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.



3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tafux 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi 1. Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. RIP dan Renstra Pengabdian Unimor
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1. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan intemasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

l. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.



2. Rasional Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria

minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian

kepada Masyarakat. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib

memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai

dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan

kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian

kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik;

b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kemampuan pelaksana

Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewatangan

melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman mengenai

kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan

oleh direktur j enderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungjaw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Dosen

4. Mahasiswa

4. Definisi Istilah 1. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat.

2. Artikel Ilmiah

3. Standar Pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal tentang

Individu atau kelompok Pelaksana Pengabdian.

5. Pemyataan

Standar

Pelaksana

l) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah orang atau organ

memiliki kemampuan metodologi.

2) Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah orang atau organ

memiliki keahlian di bidang masing-masing.

3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah Mahasiswa dan

atau Dosen dan kelompok dosen yang memenuhi syarat akademis

dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Strategi 1. Melakukan workshop penlT rsunan proposal secara kontinu

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk development group



7. lndikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang te(era pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahun 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

l. Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

lnternal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peratumn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi I . Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

lntemal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiaptempan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. RIP dan Renstra Pengabdian Unimor



6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

2. Pcmeriksaan

3. Persetujuan
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5. Pengendalian

t]NIVERSITAS TIMOR

Kode/No : STD/SPMI/PM/06

5 Agustus 2021

Penetapan
Revisi : I

Halaman: I dari 4

Proses Penanggungiawab Tanggal

Nama

I Pcrumusan Dr. Yoseph Nahak Seran, S. Pd..

M. Si.

KETUA

LPPPM

5 Agustus

2021

Dr. Paulus Klau Tahuk. S.h.. M.P KETUA

LPPM 5
$

I

5 Asustus

282t

Dr. Wercnfridus Tacna, SP.,M.Si wR-1 /-n./ s'

\s- it

I I

f Agustus

2021

Dr. Ir. Stefanus Sio.,M.P REKTOR 5 Agustus

^2021

Maria Afnita Lelang. S.P.. M.Si. SEKRETARIS

LPPPM

5 Agustus

2021

L--

ilM

Jabatrn Tandatsngan



l. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan internasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dar/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membenfuk manusia yang mampu:

1. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional Standar sarana dan pmsarana Pengabdian kepada Masyarakat



merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat

dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Sarana

dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas

Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian

kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan

bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan

area sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan

Penelitian. (3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu,

keselamatan ke{a, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungj aw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Dosen

4. Mahasiswa

4. Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan

untuk proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

mendapatkan hasiI pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar sarana dan prasarana pengabdian merupakan kriteria

minimal tentang sarana dan prasarana yang menunjang Pengabdian.

5. Pernyataan

Standar Sarana

dan Prasarana

l) Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah

fasilitas perguruan tinggi yang digunakan dalam penyelesaian

masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian

sivitas akademika yang relevan.

2) Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah

perangkat yang bermanfaat dalam pemanfaatan teknologi tepat

guna.

3) Sarana dan Prasarana disediakan untuk proses pembelajaran dan

kegiatan penelitian.

6. Strategi 1. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk development group sesuai bidang ilmu



7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel 1 berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42Tahr.n2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

l. Pedoman Pengabdian Edisi XVtr, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

lnternal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peratumn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi 1. Pedoman Pengabdian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. RIP dan Renstra Pengabdian Unimor



7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses Penanggurlgra\rab

L Pcrumusan
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3- Pcrsctujuan

4. Pcnetapan
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l. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
L Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan iLnu pengetahuan, teknologi, dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah

pada tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

l. Membentuk manusia yang mampu:

L menguasai ilmu pengetahuan, teknologi daniatau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masYarakat;

3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggi; dan bersikap humanis, berpikir kritis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.



2. Rasional Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan

oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk

mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. Kelembagaan pengelola

Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada

Masyarakat, lembaga Penetitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

Kelembagaan wajib: a. men)'usun dan mengembangkan rencana

program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana

strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b.

menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem

penjaminan mutu intemal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c.

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian

kepada Masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada

Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan

pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. memberikan

penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang

berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian

kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i.

melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan

spesihkasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j.

menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang

dikelotanya. Perguruan Tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis

Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana

strategis Perguruan Tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur

penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut

aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan,

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi

guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan

bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau

fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program



Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian

kepada Masyarakat dalam melaksanakan progmm Pengabdian kepada

Masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana

Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil,

standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; f.

mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja

sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan

yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana

Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kine{a

lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam

menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling

sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungj aw

ab

l. Ketua LPPM

2. Pimpinan fakultas

3. Dosen

4. Mahasiswa

4. Definisi Istilah l. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

monitoring, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat.

2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian meliputi materi

Pengabdian pada masyarakat.

5. Pernyataan

Standar

Pengelolaan

l) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah dilaksanakan

oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk

mengelolah PKM.

2) Kelembagaan pengelolaan PPM disesuaikan dengan fakultas

masing-masing untuk membentuk kelembagaan pengabdian pada

masyarakat di tingkat fakultas atau jurusan.

6. Strategi l. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu.

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk development group sesuai bidang ilmu.



7. lndikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel I berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atau Permenristekdikti No.

42 Tahun 2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

l. Pedoman Pengabdian Edisi XVI, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

lnternal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahtn 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi l. Pedoman Pengabdian Edisi X\rII, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. RIP dan Renstra Pengabdian Unimor



8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Proses Penanggungjar+ab

Name Jabatan

i . Perumusan Dr. Yoscph Nahak Serarl S. Pd.,

M. Si.

2. Pemeriksaan

3. Pcrscrujuan

4. Pcnetapan Dr- Ir. Stefanus Sio..M.P
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1. Visi dan Misi

Universitas

Visi Universitas Timor
Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni yang

unggul dalam bidang pertanian lahan kering yang mandiri dan

bermartabat pada tingkat regional, nasional, dan intemasional pada

tahun 2040.

Misi Universitas Timor
l. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk

menghasilkanlulusan yang berkualitas dan mandiri;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkualitas

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

berbasis pertanian lahan kering serta pembangunan daerah pada

tingkat regional, nasional dan internasional;

3. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga

pendidikan maupun lembaga non-pendidikan baik di dalam dan

luar negeri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;

4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai

perwujudan kemampuan lembaga dalam peningkatan layanan

IPTEK untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Timor:

L Membentuk manusia yang mampu:

1. menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau

seni berbasis pertanian lahan kering;

2. memiliki keunggulan komparatif yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

3. mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral

yang tinggr; dan bersikap humanis, berpikir kitis

dan berwawasan luas.

2. Terciptanya sebuah komunitas akademik dan lembaga

pendidikan yang mampu mengembangkan dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Rasional Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan

pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi wajib

menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.

Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian

kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama

dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen

atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan

Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada

Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d.

pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan

Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian

kepada Masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan

Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan

Tinggr.

3. Subyek/pihak

yang

bertanggungjaw

ab

1 . Pimpinan fakultas

2. Dosen

3. Mahasiswa

4. Definisi Istilah l. Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

merupakan kriteria minimal tentang mekanisme Pendanaan dan

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana intemal untuk

pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan

Standar

Pendanaan dan

pembiayaan

1) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau

instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk

membiayai:

a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat

d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat



f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

2) Mekanisme Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

3) Selain dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada

masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan

lembaga lain di dalam dan di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

6. Strategi 1. Melakukan seminar penyusunan proposal secara kontinu

2. Melakukan seminar penulisan artikel secara kontinu

3. Membentuk research goup.

7. Indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertera pada Tabel 1 berikut

digunakan sebagai indikator standar penelitian yang di ambil dari Buku

Pedoman Penelitian Edisi 10, halaman 22 atat Permenristekdikti No.

42 Tahw2016.

8. Dokumen terkait Untuk melaksanakan standar, diperlukan:

l. Pedoman Pengabdian Edisi XVII, Ristek Dikti202l

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Prosedur Pengabdian

9. Referensi 1. Pedoman Pengabdian Edisi XV[, Ristek Dikti 2021

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tefiang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistim Penjamin

Internal Perguruan Tinggi.

4. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan

Penetapan Kesiapterapan Teknologi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. RIP dan Renstra Pengabdian Unimor
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