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Visi Misi 

UNISSULA 

1. Visi UNISSULA 

Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi 

khaira ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun 

peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati 

Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil‘ālamīn. 

 

2. Misi UNISSULA 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka 

dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan 

kesetaraan universal dengan : 

a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. 

b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang 

Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai 

bidang ilmu dalam rangka membangun generasi khaira 

ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan 

mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas 

kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap 

melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. 

c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam menuju masyarakat 

sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka 

rahmatan lil a’lamin. 

d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara 

dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan 

kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan 

pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat. 

Daftar Istilah 

Standar Hasil 

Pengabdian 

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. 
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Rasional 

Standar Hasil 

Pengabdian 

Berdasarkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang berkualitas  harus berdasarkan  hasil kegiatan   

pengabdian.   Kegiatan   pengabdian   kepada   masyarakat   

dan   penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran 

mahasiswa serta memberi peluang peningkatan  pencitraan 

publik UNISSULA melalui kontribusi yang positif dan nyata 

dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. 

Setiap  perguruan  tinggi  memiliki  rencana  kegiatan  

pengabdian  kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta 

visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan  masyarakat.  

Untuk  mencapai  visi,  misi  dan  tujuan  UNISSULA maka 

diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar 

hasil pengabdian    masyarakat    dapat    lebih    berkualitas    

dan    bermanfaat    untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 55. Sehingga 

UNISSULA menyusun standar hasil pengabdian sebagai 

bagian dari upaya mencapai visi misi UNISSULA. 

Isi Standar 

Hasil 

Pengabdian 

1. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat 

dapat menghasilkan  penyelesaian  masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas 

akademika. 

2. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada masyarakat 

harus dalam rangka pengembangan ipteks, teknologi tepat 

guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan 

masa datang serta penerapan nilai-nilai islam. 

3. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat 

dengan memanfaatkan teknologi tepat guna atau hasil 

penelitian lainnya. 

4. Dosen memastikan setiap hasil pengabdian kepada 

masyarakat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  
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5. Dosen memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat 

diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber 

belajar perkuliahan yang relevan. 

6. Dosen memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat  

dipublikasikan dalam Jurnal Elektronik, Book Chapter dan 

Proceeding, Buku. 

Strategi 

Pencapaian 

Standar Hasil 

Pengabdian 

1. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat 

capaian kinerja hasil pengabdian. 

2. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat 

integrasi hasil pengabdian ke dalam proses pembelajaran dan 

pengabdian masyarakat. 

3. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian ke 

dalam pembelajaran. 

4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil pengabdian 

secara berkala. 
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Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian 

Indikator 
Baseline 

2018/2019 

TA 

2019/2020 

TA 

2020/2021 

TA 

2021/2022 

Jumlah program pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dapat menyelesaikan yang 

dihadapi masyarakat  

30% 40% 50% 60% 

Jumlah  desa yang 

mendapatkan manfaat dari 

program pengabdian kepada 

masyarakat  

11 desa 13 desa 15 desa 17 desa 

Jumlah institusi mitra 

kerjasama program 

pengabdian kepada 

masyarakat  

7 mitra 11 mitra 15 mitra 20 mitra 

Jumlah teknologi tepat guna 

yang dimanfaatkan 

masyarakat  

30% 40% 50% 60% 

Jumlah publikasi dalam bentuk 

jurnal, poster, book chapter, 

Proceeding, Buku 

60% 75% 100% 100% 

Tersedianya dokumen formal 

kebijakan dan pedoman yang 

komprehensif dan rinci untuk 

mengintegrasikan kegiatan 

pengabdian kedalam 

pembelajaran 

Belum ada 100% 100% 100% 
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Pihak yang 

terlibat dalam 

Standar Hasil 

Pengabdian 

1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, 

KaProd, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM 

sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan 

Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai 

pengendali. 

2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen. 

3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, 

Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan 

monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan 

monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor 

internal untuk melakukan Audit Internal. 

4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM. 

5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap. 

Dokumen 

terkait Standar 

Hasil 

Pengabdian 

1. Pedoman integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 

2. SOP integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 

3. Formulir integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 

4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 

5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 

6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 

Referensi 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

3. PP  Nomor   4  Tahun   2014   tentang  Penyelenggaraan   

Pendidikan   Tinggi   dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Permenristekdikti   No.  44  Tahun  2015  Tentang  Standar  

Nasional  Pendidikan Tinggi. 

5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 

UNISSULA 2016. 

6. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 

2019. 

 


