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Visi, misi dan

tujuan

Visi
Tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang

unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.

Misi
1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk mengahasilkan

lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.

2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di

tingkat nasional.

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat  untuk memberikan

informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan

pendidikan di tingkat nasional.

4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi

dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan

berkesinambungan.

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk

pengembangan pendidikan.

Tujuan
1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami.

2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di

tingkat nasional

3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat

memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk

kemajuan pendidikan di tingkat nasional.
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4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi

dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan

berkesinambungan.

5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri

dalam rangka pengembangan pendidikan

Definisi Istilah Definisi Istilah
1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan criteria minimal

sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang

kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil

penelitian

2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk

menyelenggarakan penelitian yang dapat dipindah-pindahkan

3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan

fungsi penelitian.

4. Prosiding seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dituangkan

dalam bentuk buku atau softcopy yang selain memiliki ISBN atau ISSN

juga memenuhi kriteria : a) ada tim editor yang terdiri dari atas satu

atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai , b) diterbitkan dan

diedarkan serendah-rendahnya secara nasional

5. Koran / majalah popular/ majalah  umum merupakan koran/ majalah

popular / majalah umum yang memenuhi syarat- syarat penerbitan

untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara

regular dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/

kota

6. Ruang seminar adalah ruang representatif menyampaikan hasil

penelitian dosen dan mahasiswa

7. Laboratorium/ studio/ bengkel/ kerja/unit produksi merupakan ruangan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166
Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KODE

SS/FKIP-
Umuslim/SPMI-14

STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN

Tanggal
dikeluarkan

9 Oktober 2017
Revisi -

yang digunakan sebagai praktikum oleh dosen dan mahasiswa untuk

melakukan penelitian sesuai bidang program studi

8. Ruang lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarkat adalah ruang

dimana suatu unit kerja mengelola dan mengembangkan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat diuniversitas almuslim.

Rasional Rasional
Salah satu tujuan dari visi dan misi dari FKIP Umuslim adalah

peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus

memiliki standar sarana dan prasarana  penelitian. Standar sarana dan

prasarana penelitian yang ditetapkan mendorong universitas mencapai

mutu penelitian. Mutu penelitian dilihat dari banyaknya hibah penelitian

yang didapat oleh dosen dan mahasiswa universitas baik dari dikti, Pemda

dan intansi terkait lainnya. Banyaknya publikasi dan aplikasi hasil

penelitian ke jurnal terakreditasi dan internasional serta aplikasi hasil

penenlitian kedalam proses pembelajaran.

Pernyataan Isi Pernyataan Isi
1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas FKIP Umuslim

yang digunakan dalam,

a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu

program studi dalam lingkup FKIP Umuslim

b. Proses pembelajaran

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,

masyarakat dan lingkungan.

Strategi

Pencapaian

Strategi Pencapaian
1. Membekali dosen melalui pelatihan pengetahuan ethical clearance.



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166
Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KODE

SS/FKIP-
Umuslim/SPMI-14

STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN

Tanggal
dikeluarkan

9 Oktober 2017
Revisi -

2. Menugaskan badan perencanaan Pembangunan, Biro Umum sebagai

tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan

memelihara sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar

nasional pendidikan.

3. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan

swasta dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang

penelitian

Indikator

Pencapaian

Indikator Pencapaian
1. Setiap program studi memiliki laboratorium dan/atau ruangan yang

digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam untuk melaksanakan

penelitian

2. Setiap laboratorium dan/atau ruang yang digunakan dalam penelitian

dosen dan mahasiswa dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk

melaksanakan penelitian.

Pihak yang

Terlibat

Pihak yang Terlibat
Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi

Standar kompetensi lulusan adalah:

a. Rektor sebagai pimpinan Universitas

b. Dekan sebagai pimpinan Fakultas

c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

d. Dosen

Dokumen

Terkait

Dokumen Terkait
1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Unversitas Almuslim

2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Unversitas Almuslim
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3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti

4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi Unversitas Almuslim

5. Formulir rekapitulasi jumlah HaKI Unversitas Almuslim

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi penelitian

8. Buku Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP
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