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1. Visi, Misi, 

dan Tujuan. 

1.1. Visi Pascasarjana 

Menjadi pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045 

 

1.2. Misi Pascasarjana 

1) Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 

2) Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan 

pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 

3) Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan 

pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas. 

1.3. Tujuan Pascasarjana 

1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan 

sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan 

intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 

2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya 

akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran 

Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

3) Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu 

memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada stakeholder serta mampu berkembang menjadi 

Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional. 

. 

1.4 Penciri Pascasarjana* 

1) Berkarakter 

2) Adaptif 

3) Kolaboratif 

4) Terampil 

5) Inspiratif 



 

2. Tujuan Manual Penetapan Standar ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Undiksha. 
 

3. Luas 

Lingkup 

Manual ini berlaku: 

1. ketika standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Undiksha pertama kali hendak 

dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 

2. ketika standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Undiksha hendak dilakukan 

peningkatan dan penetapan standar baru. 

. 

4. Definisi dan 

Istilah 

1. Merancang Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan 

merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Undiksha. 

2. Merumuskan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan 

mendeskripsikan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ringkas dan tegas 

yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undiksha.  

3. Menetapkan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan 

mengesahkan atau memberlakukan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

Undiksha dengan peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta dan Organisasi 

Tata Kelola Undiksha. 

4. Uji publik Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan pengujian 

oleh stakeholder/pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft standar pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, stakeholder dapat 

mengetahui struktur draft dari standar yang akan diterapkan sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang 

bersifat konstruktif. 

5. Studi pelacakan merupakan kegiatan penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian 

kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan. Studi 

pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan 

kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisasi manfaat yang diperoleh alumni selama 

menempuh pendidikan di Undiksha; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu 

memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain. 



 

 

5. Langkah 

Langkah 

Prosedur 

Penetapan 

Standar 

Langkah langkah Penetapan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Undiksha 

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. 

1. Rektor dibantu WR 1 berkoordinasi dengan LPPPM (melalui PJM) dan LPPM untuk membentuk tim 

penyusun standar dan ditetapkan melalui SK Rektor. 

2. Tim yang terbentuk melakukan telaah awal dengan langkah langkah sebagai berikut. 

     a. Berdiskusi dengan penguna standar terkait pernyataan isi standar. 

     b. Berdiskusi dengan  Divisi Monitoring dan Evaluasi  PJM, terkait masukan yang menyangkut perubahan isi 

standar. 

     c. Telaah peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan isi standar 

     d. Berkoordinasi dengan pakar untuk mendapatkan masukan terkait standar yang dimaksud. 

3. Tim penyusun menggunakan hasil studi pelacakan atau survey terkait untuk merumuskan standar pendidikan,  

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Tim penyusun melakukan benchmarking untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.  

5. Tim penyusun melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah 1) s.d. 4) di atas, dengan pengujian 

terhadap visi, misi, tujuan, strategi Undiksha. 

6. Tim penyusun merumuskan draf awal pernyataan isi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat Undiksha yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu Audience (Subjek), Behaviour (Predikat), 

Competence (Objek), dan Degree (Keterangan), formula Key Performance Indicators (KPI), atau 

menggunakan acuan lainnya. 

7. Tim penyusun melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan Undiksha sehingga dihasilkan 

naskah draft standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

8. Tim penyusun menyelenggarakan uji publik terhadap draft standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Undiksha untuk 

mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam 

penyempurnaan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tersebut. 

9. Tim penyusun melakukan perbaikan perumusan draft standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat Undiksha dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur 

bahasa. 

10. Tim penyusun melakukan verifikasi pernyataan isi dari standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 



 

11. Tim penyusun menyampaikan rumusan draft standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat kepada pimpinan universita melalui Wakil Rektor I untuk diperiksa. 

12. Jika tidak ada perbaikan, Wakil Rektor I menyampaikan draft standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang telah diperiksa kepada Rektor. Jika ada perbaikan, draft standar pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk direvisi. 

13. Rektor menyampaikan draft standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah 

diperiksa oleh Wakil Rektor I kepada Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan  mendapatkan persetujuan. 

14. Senat Undiksha menyetujui draft standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

ditetapkan oleh Rektor dalam bentuk Peraturan Rektor. 

15. Rektor menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Sendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Undiksha. 

 

6. Kualifikasi 

Pejabat 

Yang 

Menjalankan 

Manual 

Tim LPPPM, melalui Pusat Penjaminan Mutu (PJM) sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan 

pimpinan Undiksha, dan semua unit serta para dosen dan tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas, kewenangan, 

dan bidang keahliannya masing-masing. 
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