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IEDKRITERIA1 MEMETAKAN STANDAR VMTS
Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, danStrategi Pencapaian

Standar No. Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Pendukung

Kesesuaian Visi 1 Kesesuaian visi Visi UPPStidak Visi UPPSmenunjukkan Visi UPPSmenunjukkan Visi UPPSmenunjukkan

institusi,UPPS, menunjukkan keterkaitannya denganvisi keterkaitannya denganvisiketerkaitannya dengan visimisi

dan prodi keterkaitannya misi universitas tetapibelummisi institusi danvisi institusi dan visi keilmuanprodi

dengan visimisi

institusi danprodi

menunjukkankaitannya

dengan visi keilmuan prodi

keilmuan prodi dan sudah pernahdievaluasi

dan ditindaklanjuti

2 Arah misi, Misi, tujuan,dan Misi, tujuan, danstrategi Misi, tujuan, danstrategi Misi, tujuan, dan strategiUPPS

tujuan,dan strategi UPPS tidak UPPS searah danbersinergi UPPS searah dan searah dan bersinergidengan

strategi searah danbersinergidengan misi, tujuan,dan bersinergi denganmisi, misi, tujuan, danstrategi

dengan misi,tujuan, strategi institusi, tetapitidaktujuan, danstrategi institusi, danmendukung

dan strategiinstitusi mendukung pengembangan

prodi

institusi, danmendukung

pengembangan prodi

pengembangan prodi,sudah

dievaluasi danditindaklanjuti

Mekanisme 1 Keterlibatan Penyusunan VMTS Penyusunan VMTS Penyusunan VMTS Penyusunan VMTS melibatkan

penyusunan pemangku hanyamelibatkan melibatkan pemangku melibatkan pemangku pemangku internaldan

VMTS kepentingan pemangku internal internal dan eksternal,  d

okumentasi tidaklengkap

internal dan eksternal,dan  

didokumentasikan dengan

lengkap

eksternal, didokumentasika

n  dengan lengkap,serta

dievaluasi danditindaklanjuti

Strategi 1 Penyusunan Penyusunan strategi Penyusunan strategi Penyusunan strategi Penyusunan strategi

pencapaian strategi pencapaian tujuan pencapaian tujuan pencapaian tujuan pencapaian tujuandidasarkan

tujuan pencai

alan  tu

juan

tidak didasarkan  

pada analisis yan

g

didasarkan padaanali

sis  yangmemadai

menggunakan metodeyan

didasarkan padaanalisi

s  yangmemadai

menggunakan meto

pada analisis yangmemad

ai  menggunakan metode

yang



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATAPAMONG
Kriteria 2: Tatakelola, Tatapamong,Kerjasama

Standar No

.

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Pendukung

Standar

Pengelola

an  Pembel
ajar  an

a. UPPS telah memiliki standar pengelolaan  pem

belajaran yang merupakan kriteriaminimal

terkait dengan

1. Perencanaan 2.Pelaksanaan

3.Pengendalian 4. Pemantauan dan evaluasi,

5. Pelaporan kegiatanpembelajaran.

UPPS belum  

memiliki siste

m

pengelolaan  

pembelaja

ran

UPPS sudah  

memiliki siste

m

pengelolaan  pemb

elajaran yang  meli

puti aspek  perenc

anaan dan  pelaksa

naan

UPPS sudah memiliki sistem  

pengelolaan pembelajaran

perencanaan, pelaksanaan,  

pengendalian, pemantauan  

dan evaluasi, serta  pelapor

an kegiatan  pembelajaran.

UPPS sudah memiliki sistem  pe

ngelolaan pembelajaran yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan,  

pengendalian, pemantauan dan  eval

uasi, pelaporan kegiatan  pembelajara

n, yang dievaluasi dan  ditindaklanjuti 

secaraberkala

b. UPPS dalam menetapkan Standar pengelolaan  

pembelajaran yang ditetapkan oleh UPPS telah

mengacu pada:

a. standar kompetensi lulusan

b. standar isi pembelajaran

c. standar prosespembelajaran

d. standar dosen dan tenagakependidikan

e. standar sarana dan prasarana.

UPPS dalam  menet

apkan sistem

pengelolaan  pemb

elajaran tidak  meng

acu pada  salah sat

u standar  pembelaj

aran

UPPS dalam  menet

apkan sistem

pengelolaan  pembel

ajaran  mengacu pa

dapada  sebagian st

andar  pembelajaran

UPPS dalam menetapkan  

sistem pengelolaan

pembelajaran sudah  meng

acu pada padasemua  stan

dar pembelajaran.

UPPS dalam menetapkan sistem  

pengelolaan pembelajaran sudah

mengacu pada semuastand

ar  pembelajaran dan sudah  

dimutakhirkan secaraberkal

a

c. Standar pengelolaan pembelajaran yangditetapkan

oleh UPPS telah melingkupi 5 aspek sebagai berikut:

1.penyusunan kurikulum dan rencanapembelajaran  p

ada setiap matakuliah,

2.penyelenggaraan progam pembelajaran yang  

disesuaikan dengan standar isi, proses, dan  pen

ilaian yang telah ditetapkan untukmencapai  cap

aian pembelajaran lulusan,

3. penyelenggaraan kegiatan sistemik yang

menciptakan suasana akademik dan budayamutu  

Standar

pengelolaan

pembelajaran yang  

ditetapkan oleh  U

PPS

hanyamenga

cu  pada asp

ek1

Standar pengelolaan

pembelajaran yang

ditetapkan oleh  UPP

S mengacu pada  asp

ek 1, 2dan

aspek 3

Standar pengelolaan

pembelajaran yang

ditetapkan oleh UPP

S mengacu pada se

mua aspek.

Standar pengelolaan pembelajaran

yang ditetapkan oleh UPPSmengacu

pada semua aspek, sudahdievaluasi  

dan ditindak lanjuti.



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DANkERJASAMA

Kriteria 2: Tatakelola, Tatapamong,Kerjasama

Standar N

o.

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Pendukung

Standar

Pengelola
an  Pembel

ajar  an

d. Standar pengelolaan pembelajaran ya

ng  ditetapkan oleh UPPS telahmeling

kupi;

1.penyusunan kebijakan, rencana strategisdan  

operasional yang terkait dengan proses  pembel

ajaran,

2.penyelenggaraan pembelajaran yangsesuai  

dengan jenis dan programpendidikannya,

Standar  p

engelola

an

pembelajaran  y

ang ditetapkan  

oleh UPPShanya  

meliputi aspek1

Standar pengelola  

pembelajaran yang

ditetapkan oleh  UPP

S meliputi aspek  1 d

an beberapa  aspek l

ainnya.

Standar pengelo

la  pembelajara

nyang

ditetapkan oleh UPPSsudah  

meliputi semua aspek 1  sa

mpai dengan aspek 6.

Standar pengelola  pembelajar

an yangditetapkan

oleh UPPS sudah meliputi  se

mua aspek 1sampai dengan  a

spek 6, sudah dievaluasi dan  di

tindaklanjuti.

3. program peningkatan mutu pengelolaan prodi

4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan

prodi,

5. panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,

pengawasan, penjaminan mutu dan

pengembangan kegiatan pembelajaran dandosen,

6. penyampaian laporan kinerja program studi.

e. Pengelolaan proses pembelajaran yangtelah

ditetapkan oleh UPPS terdokumentasi dengan

baik dan dapat diakses oleh UPPS untuk keperluan  

pengambilan keputusan manajerial dan  pemutakhir

an PD-Dikti.

Pengelolaan

proses

pembelajaran  

belum  terdok

umentasi  den

gan baik

Pengelolaan proses

pembelajaran sudah

terdokument

asi  dengan b

aik.

Pengelolaan proses

pembelajaran telah

terdokumentasi dengan baik  

dan dapat diakses oleh UPPS  

untuk keperluan  pengambila

n keputusan  manajerial dan  

pemutakhiran PD-Dikti.

Pengelolaan proses

pembelajaran telah

terdokumentasi dengan baik  

dan dapat diakses oleh UPPS  

untuk keperluan pengambilan  

keputusan manajerial dan  pe

mutakhiran PD-Dikti, dan  terd

apat laporan untukpublik

f. Pengelolaan proses pembelajaran yang telah  

ditetapkan oleh UPPS terdokumentasi dengan

Pengelol

aan  pros

es

Pengelolaan proses  

pembelajaran yang

Pengelolaan proses  pe

mbelajaran yangtelah

Pengelolaan proses  pe

mbelajaran yangtelah



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Standar No

.

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  

Pengelo

laan  Pe

neliti  

an

a. UPPS memiliki Unit  

pengelola penelitian

yang bertugas  mengelola 

penelitian  meliputi perenc

anaan,  pelaksanaan,  peng

endalian,  pemantauan da

n  evaluasi sertapelaporan  

kegiatanpenelitian.

UPPS belum  

memiliki

kelembaga

a  n yang  m

engelola  pe

nelitian

UPPS memiliki Unit  p

engelola penelitian

yang bertugas  mengel

ola penelitian  meliputi  

perencanaan,  pelaksan

aan, serta  pelaporan k

egiatan  penelitian.

UPPS memiliki Unit  p

engelola penelitian

yang bertugas  mengelol

a penelitian  meliputi per

encanaan,  pelaksanaan,  

pengendalian,  pemanta

uan dan  evaluasi serta  

pelaporan kegiatan  pen

elitian.

UPPS memiliki Unit pengelola  pe

nelitian yangbertugas

mengelola penelitian meliputi  pe

rencanaan, pelaksanaan,  pengen

dalian, pemantauan  dan evaluas

i serta pelaporan  kegiatan peneli

tian, yang  secara berkala dievalu

asi dan  ditindaklanjuti

b. UPPS memiliki unit  

pengelola penelitian

untuk memfasilitasi  pel

aksanaanpenelitian

UPPS belum  

memiliki

kelembaga

a  n yang  m

engelola  pe

nelitian

UPPS belum memiliki  k

elembagaanyang

mengelola penelitian  ta

pi kegiatan  penelitian di

fasilitasi  pimpinan jika a

da  pengajuan oleh pro

di

UPPS memiliki unit  p

engelola penelitian

untuk memfasilitasi  pela

ksanaanpenelitian

UPPS memiliki unitpengelola  p

enelitian untuk

memfasilitasipelaksanaan  

penelitian, yang secara  ber

kala dievaluasi dan  ditindak

lanjuti



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  

Pengelol

a

c. Unit pengelola penelitia

n  telah melaksanakan:

Unit pengelola  

penelitian suda

h

Unit pengelola  

penelitian suda

h

Unit pengelola  

penelitian suda

h

Unit pengelola  

penelitian sud

ah

an 1. Penyusunan dan melaksanakan salah melaksanakan dua melaksanakan melaksanakan semua

Penelitian pengembangan rencana satu aspek atau tigaaspek semua (empat) aspek, dansecara

program penelitian sesuai aspek berkala sudah

dengan rencana strategis dievaluasi dan

penelitian perguruan tinggi ditindak lanjuti

2. Penyusunan dan

pengembangan peraturan,

panduan, dansistem

penjaminan mutu internal

penelitian

3.Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penelitian

4. diseminasi hasil penelitian



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Standar N

o

Indikator Belum Sebagian MemenuhiMelampaui Dokumen

Standar

Pengelo

l  aan

Peneliti

a  n

d. Unit pengelola penelitian memfasilitasipeningkatan

kemampuan penelit

i untuk:  1.melaksan

akanpenelitian.

2. penulisan artikelilmiah

3.perolehan kekayaanintelektual (KI)

4.  melapokan kegiatan penelitian yangdikelolanya

5. memberikan penghargaan kepada penelitiyang

berprestasi;

Unitpengelola

penelitian  m

elaksanakan

aspek 1.

Unitpengelola

peneliti

an  sud

ah

melaksanakan  

aspek 1, 2dan

4.

Unitpengelola

peneliti

an  sud

ah

melaksanaka

n  semua (lim

a)  aspek

Unit pengelola

penelitian sudah  

melaksanakan

semua aspekdan  

secara berkala  di

evaluasi dan  diti

ndaklanjuti

e. Unit pengelola penelitian melaksanakan kegiatan:

1.Penyusunan dan pengembangan rencana program pe

nelitian sesuai dengan rencana strategispenelitian

perguruan tinggi dan Road map Penelitian Program Stu

di berbasis capaian pembelajaran

2. Penyusunan kriteriadan prosedur penilaian

penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan

jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru

Unitpengelola

belum  melak

sananka

n kegiatan  

yangsesua

i  dengan 

4  aspek

Unitpengelola

sudah  melak

sanakan

1-3asp

ek  terk

ait

Unitpengelola

sudah  melak

sananka

n kegiatan  

yangsesua

i  dengan 

4  aspek

Unit pengelola

sudah  melak

sanankan

kegiatan yang  sesu

ai dengan 4  aspek 

secara  berkala dan

secara  berkala die

valuasi  dan ditind

ak  lanjuti.



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar

Pengelola
an  Penelit

ian

f. Ketersediaan panduan penelitia

n

oleh Unit pengelola penelitian t

entang kriteria peneliti dengan
mengacu pada standar hasil, sta

ndar isi, dan standar proses pen
elitian dan mendayagunakan sa

rpras penelitian pada lembaga l
ain melalui program kerjasama.

Unit pengelola

penelitianbelu

m  memiliki  pa
nduan yang  ber

isi kriteria  penel
itian

Unit pengelola

penelitian sudah  

memiliki pandua
n  kriteria penelit
ian  yang meliput

i  standar hasil,  s
tandar isi, dan  st
andar proses  pe

nelitian

Unit pengelola penelitian

sudah memiliki pandua

n  kriteria penelitian yan
g  meliputi standar hasil,  

standar isi dan standar  
proses penelitian serta  

pendayagunaan sarpras  
penelitian pada lembag

a  lain melalui proram  k
erjasama

Unit pengelola penelitiansudah

memiliki panduan kriteria  penelit

ian yang meliputi standar  hasil, s
tandar isi dan standar  proses pe
nelitian serta  pendayagunaan sa

rpras penelitian  pada lembaga lai
n melalui proram  kerjasama, yan
g secara berkala  dievaluasi dan d

itindaklanjuti.

g. Unit Pengelolapenelitian

melakukan kegiatan:

1.Analisis kebutuhan yang  me
nyangkut jumlah, jenis, dan  sp

esifikasi sarana danprasarana  
penelitian

2.Penyampaian laporan kinerja  
lembaga atau fungsi penelitian  

dalam menyelenggarakan  progr
am penelitian paling sedikit  mel

alui pangkalan data  pendidikan
tinggi

3.Mengelola kegiatan-kegiata
n  penelitian Program Studi da

n  hibah-hibah penelitiannasi
onal

Unit pengelola

belum  melaks

anakan  keem
pat aspek

Unit pengelola

sudah  melaksana

kandua  aspek

Unit pengelola sudah

melaksanakan semuaaspe

k

Unit pengelola sudah

melaksanakan keempat aspek  

dengan pendokumentasian ya
g  baik dan dapat diakses oleh  

pemangku kepentinganintern
al  dan eksternal.



Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  Pe

ngelolaan  

PkM

a. Ketersediaan rumusan  k

riteria minimaltentang:

1. perencanaan

2. pelaksanaan

3. pemantauan

4. evaluasi, pengendalian

5.pelaporan kegiatan  

pengabdian kepada

masyarakat;

Belum tersedia  

rumusan kriteri

a  minimal

Sudah adarumusan  

kriteria minimal  unt

uk beberapa

aspek PkM

Sudah adarumusan  

kriteria minimal  yan

g mencakup

limaaspek

Sudah ada rumusan  

kriteria minimal yang  

mencakup limaaspek

disertai evaluasi  in

strumen kepuasan  

mitrakerjasama

b. Keberadaan Unit  pe

ngelola pengabdan  

kepadamasyarakat

dalam bentuk  kelembag

aan yang  mengelola pen

gabdian  kepada masyara

kat,  seperti lembaga  pe

ngabdian kepada  masyar

akat; lembaga  penelitian 

dan  pengabdian kepada  

Belum adauni

t  pengelola P

kM

Sudah ada unit  

pengelola yang  

hanyamengelol

a

PkM saja.

Sudah ada unit  ker

ja dalambentuk  ke

lembagaanyang

mengelola  pengabd

ian kepada  masyara

kat, seperti  lembag

a  pengabdian kepad

a  masyarakat;  lemb

aga penelitian  dan 

pengabdian  kepada

Telah ada unitkerja  

dalam bentuk  kel

embagaanyang

mengelola pengabdian  

kepada masyarakat,  sep

erti lembaga  pengabdia

n kepada  masyarakat; le

mbaga  penelitian dan  p

engabdian kepada  masy

arakat; atau  bentuk lain 

IED KRITERIA2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA



IED KRITERIA2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAM

A
Standar N

o
Indikator Belum Sebagian MemenuhiMelampaui Dokumen

Standar

Pengelol

a  anPk

M

c. Keberadaan kelembagaan yang mengelola  

PkM dan sudahmelaksanakan:

1. Penyusunan dan pengembanganrencana

program pengabdian kepada masyarakat  ses

uai dengan rencana strategispengabdian  ke

pada masyarakat perguruantinggi;

2. menyusun danmengembangkan

peraturan, panduan, dan sistempenjaminan

mutu internal kegiatan pengabdiankepada  

masyarakat;

3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat;  4.melaks

anakan pemantauan danevaluasi

pelaksanaan pengabdian kepadamasyarakat

5. melakukan diseminasi hasilpengabdian  

kepadamasayarakat;

UPPS belum  

memiliki  kel

embagaan

yang  m

engelol

a  PkM

UPPS sudah  

memiliki  kel

embagaan

yang  mengelol

a  PkM dan  su

dah  melakuka

n  beberapa je

nis  kegiatan

UPPS sudah  

memiliki  kel

embagaan

yang  mengel

ola  PkM dan  

sudah  melak

sanakan  se

mua jenis  keg

iatan

UPPS sudah memiliki  

kelembagaan yang  

mengelola PkM dan

sudah melaksanakan  

semua jenis kegiatan  

yang dievaluasi dan  

ditindaklanjutisecara  

berkala.

d. Unit pengelola PKMsudah melaksanakan  Unitpengelola Unitpengelola Unitpengelola Unit pengelola PkM



IED KRITERIA2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAM

A
Standar N

o
Indikator Belum Sebagian MemenuhiMelampaui Dokumen

Standar

Pengelol

a  anPk

M

e. Unit pengelola pengabdian kepada  m

asyarakat mendayagunakansarana

dan prasarana pengabdiankepada  

masyarakat untuk lembagalain

melalui kerjasama;

Unit  pe

ngelola

kegiatan  Pk

M belum

melakuka

n  kerjasa

ma

untuk

pemanfaat

a  nsarpras

Unit  pe

ngelola

kegiatan  P

kMsudah

memanfaa

t  kansarpr

as

PkM tetapi

tanpa  ad
anya  ker
jasama

Unit  pe

ngelola

sudah  me

lakukan

kerjasama  

pemanfaat

a

nsarpras

PkMdengan  
lembaga  lai
n

Unit pengelola  s

udahmelakukan

kerjasama  

pemanfaa

tan

sarpras abdimas  

denganlembaga

lain dandilakukan

evaluasikepuasan  

mitrakerjasama

f. Unit pengelola PengabdianKepada  

Masyarakat telah:

1. melakukan analisis kebutuhanyang  

menyangkut jumlah, jenis,dan

Unit  pengel

ola

PkM belum  

melakukan

Unit  penge

lola

PkM sudah  

melakukan

Unit  peng

elola

PkM sudah  

melaksana

Unit pengelolaPkM  

sudah

melaksanakan  kedu

a kegiatandan



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Kualit

as  inp

ut

1 Ketersediaan  pand

uanpenerima  mah

asiswabaru

UPPSata

u  institus

i

belum  me

mpunyai

pandu

an  ter

tulis

tentang

penerimaa
n  mahasis
wa  baru

UPPS atau  i

nstitusitelah

memiliki  pandu

antertulis

tentang  

peneri

man

mahasiswa baru

tetapi belumada  
bukti  diimpleme
ntasik  an

UPPS atau institusi  

telahmemiliki

panduan tertulis  te

ntangpeneriman

mahasiswabar

u  dan sudaha

da

bukti  dimplemen

tasikan

UPPS atau institusi  tela

h memilikipanduan

tertulis tentang  peneri

manmahasiswa

baru, sudah ada bukti  d

implementasikan,dan

panduantertulus

tersebut sudah  diev
aluasi dan  ditindakla
njutisecara  berkala

Panduan  

Penerima

a

n  Mahasis

wa

Baru

2 Ketersediansistem

pengambilan  kepu
tusantentang  pen
erimaan  mahasisw
abaru

UPPSatau

institusi  belu
m  memiliki  
sistem  peng
ambilan  ke

UPPSatau

institusi sudah  m
emiliki sistem  pe
ngambilan  keput
usan tetapi  belu

UPPS atauinstitusi

sudah memiliki  siste
mpengambilan  kep
utusan dan  sudah a
da bukti  dimplemen

UPPS atauinstitusi

sudah memiliki sistem  
pengambilan  keputusan
, sudah ada  bukti  dimp
lementasikan,dan  suda



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA

Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Layanan

Kemahai

s  waan

1 Ketersediaan

layanan minatda
n  bakat, karir da
n  kewirausahaan

Belumada

layanan minat  
dan Bakat,  Ka
rir, atau  kewir
ausahaan

Telah adasalah

satu dari  laya
nan minat  da
n bakat,  karir, 
atau  Kewirau
sahaan

Tersedialayanan

minat danbaka
t,  karir dan  ke
wirausahaan

Tersedia layananminat

dan bakat, karir dan  
kewirausahaan yan
g  kegiatannya suda
h  dievaluasi dan  di
tindaklanjutisecara  
berkala

1.SK

Pembentu
ka  n Unit  l
ayanan 2.

Dokumen

kegiatanunit  

layanan

2

Ketersediaan

bimbingan dan  k
onseling, layanan  
beasiswa, dan  la
yanankesehatan

Belumada

bimbinganda
n  konseling,  l
ayanan  beasis
wa, atau  laya
nan  kesehata
n

Sudah tersedia

bimbingan dan  
konseling,  laya
nan  beasiswa, 
dan  layanan  k
esehatan,  teta
pi belum  berja
lanefektif.

Sudah tersedia

bimbingan dan  k
onseling, layanan  
beasiswa, dan  lay
anan kesehatan  y
ang telahberjalan  
efektif

Sudah tersedia

bimbingan dan  kons
eling, layanan  beasis
wa, danlayanan  kes
ehatan yang telah  b
erjalan efektif yang  k
egiatannya sudah  di
evaluasi dan  ditinda
klanjuti secara  berka
la

1.SK

Pembentu
ka  n Unit  l
ayanan 2.

Dokumen  k

egiatanunit

layanan

IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
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Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standa

r  Dose

n

dan  T

enaga

Kepen

d  idik

an

a. Kualifik

asi  Dos

en

Belum ad

a  dosen

yang

berpendidik

an  S2 (Magis

ter

atauMagiste

r  Terapan)

Sebiandose

n  sudah

berpendidi

ka  n S2

(Magister

atauMagister  

Terapan)

Semua dose

n  telah

berpendidik

an  S2 (Magis

ter

ataumagiste

r  terapan)

Semua dose

n  sudah

berpendidikan  

S2 dansebagia

n

sudah

berpendidik

an  S3

1.Perencanaa

n  pengemba

ngan

kualifikasiDosen.

2. Evaluasi

kualifikasiDose

n  secaraberkal

a.

3. Ijazah

a. Kualifik Belum ad Sebiandose Semua dose Semua dose 1.Perencanaa

IEDKRITERIA4 MEMETAKAN SUMBER DAYA MANUSIA
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Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standa

r  Dose

n

dan  T

enaga

Kepen

d  idik

an

c. Perhitungan beban kerja dosenyang

mencakup:

a. tugas pokok yang terdiridari:

(1)perencanaan,pelaksanaan,  

dan pengendalian proses

pembelajaran;

(2)pelaksanaan evaluasi hasil  
pembelajaran;

(3) pembimbingan dan pelatiha

n;

(4) penelitian;dan
(5) PkMt;

a.kegiatan dalam bentuk  pelaksan
aan tugas tambahansesuai  denga

n beban yang diemban;dan
b. kegiatanpenunjang.

Beban kerja

dosendihitun

g  hanya  berd
asarkan  tugas
pokok

Beban kerjadosen

dihitung  berdasark

an tugas  pokok dan 
salah satu  tugas ta

mbahan  atau kegiat
an  penunjang

Beban kerjadosen

dihitung berdasarkan  

tugas pokok dansala
h  satu tugas tambah

an  dan kegiatan  pen
unjang

Beban kerjadosen

dihitung berdasarkan  

tugas pokok dan salah  
satu tugas tambahan  

dan kegiatanpenunjan
g  serta secara berkala  

dievaluasi dan  ditinda
klanjuti

1. Evaluasi bebankerj

a

Dosen

2.BuktiPerencanaan,  
pelaksanaan dan  pe
ngendalian Tugas  Po

kokpembelajaran.
3. Kartu PA

4.Kartu  Pembimbing

anSkripsi

5. Laporan Penelitian

6.Laporan Pengabdian  

KepadaMasyarakat

7.Buktikegiat

an  Penunjang

d. Jumlah dan keahlian Dosentetap Dosen tetap

yang  dituga

skan  secara 
penuh  wakt

u untuk  me
njalankan  p

Minimal adaenam

dosen tetap yang  

ditugaskan secara  
penuh waktu untuk  

menjalankan prose
s  pembelajaran tet

Minimal adaenam

orang dosen tetap  y

ang ditugaskan  seca
ra penuh waktu  unt

uk menjalankan  pro
ses pembelajaran  da

Semua Dosen tetapyang

ditugaskan secarapenu

h  waktu untuk  menjal
ankan proses  pembelaj

aran memiliki  keahlian 
di bidang ilmu  yang ses

1. Profil Dosentetap

IEDKRITERIA4 MEMETAKAN SUMBER DAYA MANUSIA
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Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standa

r  Dose

n

dan  T

enaga

Kepen

d  idik

an

e. Kualifikasi  Te

naga  Kepen

didikan

Belum ada tenaga

kependidikan yang

lulusan D3yang

sesuai dengan  kualifi

kasi tugas  pokok dan

fungsinya.

Beberapa tenag

a  kependidikan  

(selain tenaga

administrasi)  meru

pakanlulusan  D3 y

ang sesuai  dengan 

kualifikasi  tugas po

kok dan  fungsinya.

Semua tenaga  Kep

endidikan(selain  t

enagaadministrasi)

merupakan lulusan  prog

ram diploma 3(tiga)  yan

g sesuai dengan  kualifika

si tugas pokok  dan fungs

inya.

Ada tenaga kependidikan  (

selain tenagaadministrasi)  

yang merupakan lulusan S2

atau D4 yang sesuaidengan  

kualifikasi tugas pokok dan  

fungsinya.

1.Ijaza

h  Tend

ik

f. Kualifikasi  

Tenaga  Ad

ministrasi

Belum adatenag

a  administrasi da

ri  lulusan SMAat

au

sederajat.

Beberapa tenaga  

administrasi telah  

memilikikualifikasi

akademik paling  

rendah SMAata

u  sederajat.

Semua tenaga  admi

nistrasi memiliki  kua

lifikasiakademik

paling rendah SMAatau  

sederajat.

Semua Tenaga administrasi  m

emiliki kualifikasiakademik  pa

ling rendah D1

1.Ijaza

h  Tend

ik

g. Kompetensi  

Tenaga  Kepe

Belum ada tenaga

kependidikan yang

Beberapa tenaga  k

ependidikan telah  

Semua tenaga  kepe

ndidikan yang  mem

Semua tenagakependidikan  

yang memerlukan keahlian  

1. sertifikat  

kompeten



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIEDKRITERIA5 MEMETAKAN KEUANGANDAN SARPRAS
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar

Pembi

a  yaa
n  Pem

bel  aj
aran

1Tersedianya:

a.sistempencatatan  

biaya

b.pelaksanaan  

pencatatanbiay

a

Belum  te

rsediany

a  sistem

pencatat

an  biaya

Tersedian

ya  sistem  

pencatatan

biaya

Tersedianya  siste

m  pencatatanbi

aya

dan pelaksanaan  

pencatatanbiaya

Tersedianya  siste

mpencatatan  bia

ya,

pelaksanaan  pen

catatanbiaya,

dansist

em  pel

aporan

2Kegiatanmon

ev  pembiaya

an

pembelajaran

a.Pelaksanaan  

Belum ada  

monevuntu

k

pembiayaan

pembelajaran

Hanya  m

elakukan

analisisbiaya

operasion

al pendidi

Monev meliput

i  analisisbiaya

operasionaldan

evaluasi  kete

rcapaian  stan

Monev melipu

ti  analisisbiay

a

operasional,

evaluasi  keterca

paian  standar sat



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA

mbiayaanStan  

Penel

dar Pe  

itian

1Tersed

2Penggu
a.pere
b.pela
c.peng
d.pem

anya dana penelitianinternal

naan dana penelitianmeliputi:  
ncanaanpenelitian;
ksanaanpenelitian;
endalianpenelitian;
antauan dan evaluasipenelitian;

Tidak ada dana penelitian Tersedia danapeneliti

internal internal yangberasal  
institusi danmandiri

Penggunaandana Dana penelitian  pene
litiantidakjelas digunakan untukseba

kegiatan

an Tersedia dana penelitian Tersedia danapenelitian
dari internal yang berasal dari internal yang berasal dari  i

nstitusidan mandiri, institusi dan mandiri,  Pe
merintah,ataudari Pemerintah, atau dari  su
mber dana lainnya dari sumber dana lainnya dari  d
alam danluarnegeri dalam danluarnegeridan

dana hasil hilirisasi  
penelitian(produk)

Danapenelitian Danapenelitian

gian digunakan untuk semua digunakan untuk semua  ke
giatan kegiatan danpengusulan

Hak KekayaanIntelektual  
(komersialisasi)

e.pela
f.dise

3 Keters
yangdi

a.man
seleksi
pelapo
penelit
b.peni
c.inse
kekaya

poran hasil penelitian;dan
minasi hasilpenelitian.

ediaan dana pengelolaan penelitian  
gunakanuntuk:

ajemen penelitian yang terdiriatas
proposal, pemantauan danevaluasi  
ran penelitian, dan diseminasi hasil  
ian;
ngkatan kapasitas peneliti; dan  
ntif publikasi ilmiah atau insentif  
an intelektual(KI)

Danapengelolaan Danapengelolaan

penelitianhanya penelitian digunakan  
digunakanuntukkegiatanuntukkegiatan(a)dan

, (a)

Danapengelolaan Danapengelolaan
penelitiandigunakan penelitiandigunakan

(b) untuk kegiatan(a), (b), untuk kegiatan (a), (b),(c),

dan(c) dan kegiatan lainyang  
relevan

StandarNo Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar  

Pembiaya  

an  Peneli

tian

internal penelitian  
internal

1Tersedianya danapenelitian Tidak ada dana Tersediadana Tersedia danapenelitian

penelitian internal internal yang berasal dari  
yang berasal dari institusi dan mandiri,

institusi dan mandiri Pemerintah, atau dari sumber

dana lainnya dari dalam dan

luar negeri

meliputi:
a.perencanaan penelitian;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pengendalian penelitian;
d.pemantauan dan evaluasi  

penelitian;

e.pelaporan hasil penelitian;

f.diseminasi hasilpenelitian.

2Penggunaan danapenelitian Penggunaan
i
Danapenelitian

dana penelitian digunakan untuk  
tidak jelas sebagian kegiatan

Dana penelitian digunakan

untuk semuakegiatan

Tersedia dana penelitian internal  
yang berasal dari institusi dan  m

andiri, Pemerintah, atau dari  su

mber dana lainnya dari dalam  d
an luar negeri dan dana hasil  hili

risasi penelitian (produk)  Dana p

enelitian digunakanuntuk

semua kegiatan dan pengusulan  
Hak Kekayaan Intelektual  (kom

ersialisasi)

penelitian yang digunakan  
untuk:

a.manajemen penelitian yang  
terdiri atas seleksi proposal,

pemantauan dan evaluasi,
pelaporan penelitian, dan

diseminasi hasilpenelitian;

b.peningkatan kapasitas  
peneliti;
c.insentif publikasi ilmiah atau  

insentif kekayaan intelektual  (
KI)

3 Ketersediaan dana pengelolaan Dana

pengelolaan  p
enelitian  hany

a  digunakan  

untuk kegiatan  
(a)

Danapengelolaan Dana pengelolaan penelitian

penelitian digunakan digunakan untuk kegiatan (a),  
untuk kegiatan (a) (b), dan (c)
dan (b)

Dana pengelolaan penelitian  dig
unakan untuk kegiatan (a), (b),  (c

), dan kegiatan lain yang relevan

IEDKRITERIA5 MEMETAKAN KEUANGANDAN SARPRAS



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIEDKRITERIA5 MEMETAKAN KEUANGANDAN SARPRAS
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  

Pembiay

a  anPk

M

1Tersedianya dana PkM internal Tidak ada

dana Pk

M intern

al

Tersedia  dan

a PkM  yang

berasal

dariinstitusi  

danmandiri

Tersedia dana PkM  

internal yangberasal  

dari institusi dan

mandiri, Pemerintah,  

atau dari sumberdana  

lainnya dari dalamdan  

luar negeri

Tersedia dana PkM internal  

yang berasal dari institusi  

dan mandiri,Pemerintah,

atau dari sumber dana  lain

nya dari dalam dan luar  neg

eri dan dana hasil  hilirisasi 

penelitian (produk)

2Penggunaan dana PkM meliputi:

a. perencanaan PkM;

b. pelaksanaan PkM;

c. pengendalian PkM;

d. pemantauan dan evaluasi PkM;

e. pelaporan hasil PkM; dan

f. diseminasi hasil PkM.

Penggunaa

n  dana Pk

M  tidak jela

s

Dana Pk

M digun

akan un

tuk

sebagi

an  keg

iatan

Dana PkM digunakan  

untuk semuakegiatan

Dana PkM digunakan untuk  

semua kegiatan dan  pengu

sulan HakKekayaan

Intelektual (komersialisasi)

3Ketersediaan danapengelolaan  

PkM yang digunakanuntuk:

a. manajemenpengabdian

Tidak  terse

dia  danau

ntuk

Dana  peng

elolaan  pe

nelitian

Dana pengelolaan  pen

elitian digunakan  untu

k kegiatan (a),dan

Dana pengelolaan penelitian  

digunakan untuk kegiatan  (a)

, (b), dan publikasihasil



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIEDKRITERIA5 MEMETAKAN KEUANGANDAN SARPRAS
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar

sarpras

Pemb
el ajar

an

1Tersedianya sarana pembelajaran  

yang terdiri

a. perabot;

b. peralatan pendidikan;

c. media pendidikan;

d.buku, buku elektronik,da

n  repositori;

e.sarana teknologi informasi dan  

komunikasi;

f. instrumentasi eksperimen;

g. sarana olahraga;

h. sarana berkesenian;

i. sarana fasilitas umum;

j. bahan habis pakai;dan

k.sarana pemeliharaan,  kes

elamatan, dan keamanan.

Tersedi

a  seb

agian

sarana  pem

belajaran

Tersediasarana  

pembelajaran

yang lengkap

,  milik sendir

i,  tetapi kur

ang  terawat

Tersedia

nya  sara

na

pembelajaran  

yang lengkap,  

milik sendiri,  t

erawatdengan  

baik

Tersedianya saran

a pembelajaran

yang

lengkap, milik sendiri

, terawat denganbai

k, dan utilitasnya tin

ggi



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIEDKRITERIA5 MEMETAKAN KEUANGANDAN SARPRAS
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar

sarpras

Pemb
el ajar

an

3Tersedinya prasarana yang terdiriatas:

a. lahan;
b. ruang kelas;

c. perpustakaan;
d.laboratorium/studio/bengke

l  kerja/unitproduksi;
e. tempatberolahraga;

f. ruang untukberkesenian;
g. ruang unit kegiatanmahasiswa;

h. ruang pimpinan perguruantinggi;
i. ruang dosen;

j. ruang tata usaha;dan

k. fasilitas umum.

Tersedia  seba

gian  prasaran

a  pembelaj

aran

Tersedia  pras

arana  pemb

elajaran  ya

ng lengkap,  

milik sendiri,  

tetapi kurang  

terawat

Tersedianya  pr

asarana  pemb

elajaran  yang l

engkap,  milik s

endiri,  terawat

dengan  baik

Tersedianya prasarana  pe

mbelajaran yang  lengkap, 

milik sendiri,  terawat den

gan baik,dan  utilitasnyat

inggi

4Ketersediaan sarpras bagimahasiswa  

berkebutuhankhusus:

a.pelabelan dengan tulisan Brailledan  i

nformasi dalam bentuksuara;

b.lerengan (ramp) untuk penggunakursi  ro

da;

c.jalur pemandu (guiding block) dijalan  at

au koridor di lingkungankampus;

Belum tersedia  

sarpras untuk  

mahasiswa  be

kebutuhan  khu

sus

Tersedia  sebagian 

sarpras  untukma

hasiswa  bekebut

uhan  khusus

Tersediasarpras  

lengkap untuk  

mahasiswa  bek

ebutuhan  khus

us

Tersedia sarpras lengkap  

untuk mahasiswa  bekeb

utuhan khusus  ditambah 

dengansarpras  lainnya.
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Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standa

r sarpr

as Pen

eliti an

1Tersedianya fasilitas  penunjang 

kegiatanpenelitian

Tidak  terse

dia  fasilitas  

untuk  me

nunjung  

kegiatan  p

enelitian

Tersedia  fa

silitas  mini

mal  untuk  

menunja

ng  kegiat

an  peneliti

an

Tersesia  fasilit

as  lengkapun

tuk  menunja

ng  kegiatan  p

enelitian

Tersedia fasilitas  sa

ngat lengkap  untu

k menunjang  kegi

atanpenelitian

2Kualitas fasilitas penunjang  ke

giatan penelitian yang  memen

uhi standar mutu,  keselamata

n kerja, kesehatan,  kenyamana

n, dan keamanan  peneliti, ma

Fasilitas  p

enunjang  

kegiatan  p

enelitian  

belum  m

Fasilitas  

penunja

ng  kegiat

an  peneli

tian  kuali

Fasilitas  

penunjan

g  kegiata

n  peneliti

an  mem

Fasilitaspenunjang  

kegiatanpenelitian  

memenuhi kualitas  

minimal dan  mem

enuhi kualitas  tam

IEDKRITERIA5 MEMETAKAN KEUANGANDAN SARPRAS
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Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  

sarpras  

Pengab  

dian  ke

pada  M

asyara  

kat

1Tersedianya fasilitas  pe

nunjang kegiatanPkM

Tidak  terse

dia  fasilitas  

untuk  me

nunjung  

kegiatan  P

kM

Tersedia  fa

silitas  mini

mal  untuk  

menunja

ng  kegiat

an  PkM

Tersesia  fasilit

as  lengkapun

tuk  menunja

ng  kegiatanP

kM

Tersedia fasilitas  

sangat lengkap  

untukmenunjan

g  kegiatanPkM

2Kualitas fasilitas penunjang  ke

giatan PkM yang  memenuhi s

tandar mutu,  keselamatan ker

ja, kesehatan,  kenyamanan, d

an keamanan  Abdimas , masy

arakat, dan  lingkungan

Fasilitas  pe

nunjang  ke

giatan  Pk

M belum  

memenuhi  

kualitas

Fasilitas  pen

unjang  kegi

atan  PkMku

alitas

Fasilitas  pen

unjang  kegia

tanPkM  me

menuhi  kuali

tas

Fasilitaspenunjang  

kegiatan PkM  me

menuhi kualitas  m

inimal dan  meme

nuhi kualitas  tamb

ahan

IEDKRITERIA5 MEMETAKAN KEUANGANDAN SARPRAS
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Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Isi  

Pembel  

ajaran

1Kedalamanmateri

pembelajaran  m

engacu padaCP

Kedalaman

materi  pembel
ajaran  belum
mengacu  pada
CP

Kedalaman

materi  pemb
elajaran  seba
gian  mengac
upada  CP

Kedalamanmateri

pembelajaran  

mengacu padaC

P

Kedalamanmateri

pembelajaran telah  
mengacu pada CPda
n  sesuai KKNI

2Keluasannmateri

pembelajaran  m

engacu padaCP

Keluasanmateri

pembelajaran  
belummengac
u  padaCP

Keluasanmateri

pembelajaran  
sebagian  me
ngacupada  C
P

Keluasanmateri

pembelajaran  

mengacu padaC

P

Keluasanmateri

pembelajaranmengac

u  pada CP sesuaiKKNI

3Penguasaan

konsep teoritisdan  

ketrampilan

Lulusanmampu

menguasai  k

onsepteoritis

Lulusanmampu

menguasai  kon
sep teoritis  da
nketrampilan  t
ertentu secara  
umum

Lulusanmampu

menguasai konsep  
teoritis, ketrampilan  
tertentu secara  um
um, dan komsep  te
oritis tertentu dan  k
etrampilantertentu  
secaramendalam

Lulusanmampu

menguasai konsep  teori
tis, ketrampilan  tertentu 
secara umum,  dan kom
sep teoritis  tertentu da
nketrampilan  tertentu s
ecara  mendalam, luas, 
dan  pengalamanprakte

IED KRITERIA 6 MEMETAKAN PENDIDIKAN



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIED KRITERIA 6 MEMETAKANPENDIDIKAN
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Pro

ses  Pe

mbel  a

jaran

1Karakteristik proses pembelajaran:interaktif,

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,  
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada  mahasis

wa

Proses

pembelajar

an  tidak  m
empunyai  k

arakteristik  
yang jelas

Proses

pembelaja

ran  memp
unyai  seba
gian  karakt

eristik

Proses

pembelaj

aran  mem
punyai  se
mua  karakt

eristik

Proses pembelajaran

mempunyai semua  karakt
eristik dan  karakteristik lai

n(sebutkan)

2Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester(RPS) Tidaktersedi

a  RPS

TersediaRPS

untuksebagia
n  matakuliah

Tersedia RPSuntuk  

semua mata

kuliah yang  

diajarkanpad

a

suatu semester

Tersedia RPS untuksemua

mata kuliah yang diajarkan  

pada suatu semester yang  
telah dievaluasi dan  diper
baruhi secaraperiodik

3RPS berisi antaralain:

a.nama program studi, nama dankode mata kuliah,  

semester, sks, nama dosenpengampu;

b.capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan  

pada matakuliah;

kemampuan akhir yang direncanakan padatia
p  tahap pembelajaran untuk memenuhi capa
ian  pembelajaranlulusan;

d.bahan kajian yang terkait dengankemampua

n  yang akandicapai;

Tidaktersedia

RPS

Isi RPSberupa

sebagian da

ri  aspek ya
ng  diminta

Isi RPSberisi

semua aspekyan
g  diminta

Isi RPS berisi semuaaspek

yang diminta yang telah  

dievaluasi dandiperbaruh
i  secaraperiodik



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIED KRITERIA 6 MEMETAKANPENDIDIKAN
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Pro

ses  Pe

mbel  a

jaran

1Peninjauan RPS RPS tidakpernah  

ditunjau

Hanya  seba

gianRPS

yang perna

h  ditunjau

Isi RPS untuk semu

a  mata kuliah ditin

jau

secara berkala

Isi RPS untuk semu

a  mata kuliah ditin

jau

secara berkalada

n  terdokumentas

i  dengan baik.

2Metodepembelajara

n:  tatap muka,diskus

i

kelompok, simulasi, stud

i  kasus, pembelajaran

kolaboratif, pembelajaran  

kooperatif, pembelajaran  

berbasis proyek,  pembel

ajaran berbasis  masalah, 

atau metode  pembelaja

ran lain

Metode  pe

mbelakaran

hanya berup

a  tatap muk

a

Metode  pe

mbelajaran

berup

a  seb

agian

metodeyan

g  ada

Metodepembelajara

n  menyangkut semua

metode yang ada

Metodepembelajaran  

menyangkut semua

metode yang ada,  

pembelajaran jara

k

jauh,(blend

ed  learning

)

3Bentuk pembelajaran Bentuk  pe Bentuk  pem Bentuk pembelajaran  b Bentuk pembelajaran  



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA

Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar

Penilaian
Pembel
aj aran

1Prinsip penilaian  

mencakup:  eduk

atif, otentik,  obj

ektif,  akuntabel, 

dan  transparan 

yang  dilakukan s

ecara  terintegra

si.

Penilaian hasil  

pembelajaran  

dilakukan  den

gan  mencakup  

sebagianaspek  

edukatif,  otenti

k,  objektif,  aku

ntabel, dan  tr

ansparan

Penilaianhasil  

pembelajaran  

dilakukan  den

gan  mencaku

p  edukatif,  ot

entik,  objektif,  

akuntabel,  da

n  transparan,  

tetapi kurang  

terintegrasi

Penilaian hasil  

pembelajaran  

dilakukan  den

gan  mencaku

p  edukatif,  ot

entik,  objektif,  

akuntabel,dan  

transparan  ya

ngdilakukan  s

ecara  terinteg

rasi.

Penilaian hasil  pem

belajaran  dilakuka

n dengan  mencaku

p  edukatif, otentik,  

objektif,akuntabel,  

transparan, dan  pri

nsip lain yang  dilak

ukan secara  terinte

grasi.

IED KRITERIA 6 MEMETAKAN PENDIDIKAN



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Isi  

Peneliti  

an

a. Materi pada penelitian  d

asar berorientasi pada  lu

aran penelitian yang  beru

pa penjelasan atau  pene

muan untuk  mengantisip

asi suatu  gejala, fenomen

a,kaidah,  model, atau pos

tulat  baru.

Belum ada  

materipad

a  penelitia

n  dasar ya

ng  sudah  

berorient

asi  pada l

uaran  pen

elitian

Sebagian  

materipad

a  penelitia

n  dasarsu

dah  beror

ientasi  pa

da luaran  

penelitian

Semua materi  

padapenelitian  

dasar sudah  b

erorientasi  pad

a luaran  peneli

tian

Semua materi  pad

a penelitian  dasar 

sudah  berorientas

i pada  luaran pene

litian  yang secara  

berkala dievaluasi  

danditindaklanjuti

b. Materi pada penelitian  te

rapan berorientasi  pada l

uaran penelitian  yang ber

upa inovasiserta  pengem

bangan ilmu  pengetahua

Belum ada  

materi pada  

penelitian  t

erapanyang  

berorientasi  

Sebagian  

materipad

a  penelitia

n  terapan  

berorient

Semua materi  

padapenelitian  

terapan  berori

entasi  pada lua

ran  penelitian

Semua materi  pa

da penelitian  ter

apan  berorientas

ipada  luaran

penelitianyan

IED KRITERIA 7 MEMETAKANPENELITIAN



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Isi  

Peneliti  

an

c. Materi pada

penelitian dasar  
dan penelitian  te
rapanmencakup  
materi kajian  khu
sus untuk  kepent
ingan  nasional

Belum adamateri

pada penelitian  
dasar dan  peneli
tianterapan  yang 
mencakup  mater
i kajian  khusus u
ntuk  kepentinga
n  nasional

Sebagianmateri

pada penelitian  d
asar dan  peneliti
an terapan  menc
akup materi  kajia
n khusus  untukk
epentingan  nasio
nal

Semua materipada

penelitian dasar  
dan penelitian  te
rapanmencakup  
materi kajian  khu
sus untuk  kepent
ingan  nasional

Semua materipada

penelitian dasar da
n  penelitian terapa
n  mencakup materi  
kajian khusus untuk  
kepentingan  nasion
al yangsecara  berk
ala dievaluasi  dand
itindaklanjuti

d. Materi pada

penelitian dasar  
dan penelitian  t
erapan memuat  
prinsip-prinsip  k
emanfaatan,  ke
mutahiran,dan  
mengantisipasi  
kebutuhan masa  
mendatang.

Belum adamateri

pada penelitian  
dasar dan  peneli
tianterapan  yang 
memuat  prinsip-
prinsip  kemanfaa
tan,  kemutahiran
, dan  mengantisi
pasi  kebutuhan 
masa  mendatang

Sebagianmateri

pada penelitian  
dasar dan  peneli
tianterapan  me
muat prinsip- pri
nsip  kemanfaata
n,  kemutahiran, 
dan  mengantisip
asi  kebutuhan m
asa  mendatang.

Semua materipada

penelitian dasar  
dan penelitian  t
erapan memuat  
prinsip-prinsip  
kemanfaatan,  k
emutahiran,dan  
mengantisipasi  
kebutuhan mas
a  mendatang.

Semua materipada

penelitian dasar dan  
penelitian terapan  
memuat prinsip- pri
nsipkemanfaatan,  k
emutahiran, dan  me
ngantisipasi  kebutu
han masa  mendata
ng yang  secara berk
ala  dievaluasi dan  d

IED KRITERIA 7 MEMETAKANPENELITIAN



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Pro

ses  Pe

neliti  a

n

a. Kegiatanpenelitian

memenuhi kaidah  
dan metodeilmia
h  secara sistemati
s  sesuai dengan  
otonomi keilmuan  
dan budaya  akad
emik.

Belumada

penelitian yang  su
dah memenuhi  ka
idah danmetode  i
lmiah secara  siste
matis sesuai  deng
an otonomi  keilm
uan dan  budayaa
kademik.

Sebagian

penelitian sudah  
memenuhi kaidah  
dan metodeilmia
h  secara sistemati
s  sesuai dengan  
otonomi keilmuan  
dan budaya  akad
emik.

Semuapenelitian

sudah memenuhi  
kaidah dan  meto
de ilmiah  secara 
sistematis  sesuai 
dengan  otonomi
keilmuan  dan bu
daya  akademik.

Semuapenelitian

sudah memenuhi  kai
dah dan metode  ilmi
ah secara  sistematis s
esuai  dengan otono
mi  keilmuan dan bud
aya  akademik yang s
ecara  berkala dievalu
asidan  ditindaklanjut
i

b. Kegiatanpenelitian

mempertimbangk
a  n standar mutu,  
keselamatan kerja,  
kesehatan,  kenya
manan, serta  kea
mananpeneliti,  m
asyarakat, dan  lin
gkungan

Kegiatanpenelitian

belum  memp
erhatikan  as
pek yangada

Kegiatanpenelitian

sudah  memp
erhatikan  se
bagian aspek  
yangada

Kegiatan

penelitian sudah  
memperhatikan  
semua aspekyan
g  ada

Kegiatanpenelitian

sudah memperhatikan  
semua aspek yangada  
yang secara berkala  d
ievaluasi dan  ditindak
lanjuti

IED KRITERIA 7 MEMETAKANPENELITIAN



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIED KRITERIA 7 MEMETAKANPENELITIAN
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  P

enilaian  P

enelitia

n

a. Penilaian proses dan  h

asil penelitian  meliputi 

unsur  edukatif, obyektif

,  akuntabel,transparan,  

dan dilaksanakan  secar

aterintegrasi

Penilaian proses  

dan hasil  peneliti

an belum  mencak

up unsur  edukatif

,obyektif,  akuntab

el,  transparan

Penilaian proses  da

n hasilpenelitian  su

dah meliputi  sebagi

an unsur  edukatif, o

byektif,  akuntabel,  

transparan

Penilaian proses dan hasil  p

enelitian sudah meliputi  un

sur edukatif, obyektif,  akunt

abel, transparan,dan  dilaks

anakan secara  terintegrasi

Penilaian proses dan hasil  

penelitian sudah meliputi  

unsur edukatif, obyektif,  ak

untabel, transparan,dan  dil

aksanakan secara  terintegr

asi yang secara  berkala die

valuasi dan  ditindaklanjuti

b. Penilaian pada poin(a)  

memperhatikan  kesesu

aian dengan  standar ha

sil, standar  isi, dan stan

dar proses  penelitian

Penilaian hasil  pen

elitian belum  mem

perhatikan  kesesua

iandengan  standar 

hasil,  standar isi, da

n  standar proses  p

enelitian

Penilaian hasil  pen

elitian sudah  mem

perhatikan  kesesua

iandengan  sebagia

n standar  yang ter

diri atas  standar ha

sil,  standar isi, dan  

standar proses  pen

elitian

Penilaian hasil penelitian  s

udah memperhatikan  kese

suaian dengansemua  stan

dar yang terdiri atas  stand

ar hasil, standar isi,  dan sta

ndar proses  penelitian

Penilaian hasil penelitian  suda

h memperhatikan  kesesuaian 

dengan semua  standar yang t

erdiri atas  standar hasil, stand

ar isi,dan  standar proses pen

elitian  yang secara berkala  di

evaluasi dan  ditindaklanjuti

c. Penilaian  menggunaka

nmetode  dan instrum

Penilaianbelum  

menggunakan  

Penilaiansuda

h  menggunak

Penilaian sudah  mengg

unakan metode  dan ins

Penilaian sudah  mengguna

kan metode dan  instrumen 



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIED KRITERIA 8 MEMETAKANPkM
StandarNo Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar Isi  

Pengabdia

n

kepada  Ma

syarakat

a. Kedalaman dan keluasan materi  

PkM meliputi:

(1)penyelesaian masalah yang  

dhadapi masyarakat,

(2)pemanfaatan teknologi tepat  

guna,

(3) pengembangan iptek,

(4)bahan ajar atau modul  

pelatihan untuk pengayaa

n  sumber belajar

Kedalaman dan keluasan  

materi PkM tidakada

yang memenuhi aspek

Kedalaman atau  kel

uasan materi PkM

meliputi salah satusatu  

aspek

Kedalaman dan keluasan  

materi PkM meliputi salah

satu aspek dan  terdok

umentasi dengan

baik

Kedalaman dan keluasan materi  P

kMmeliputi salah satu atau lebih

aspek, terdokumentasi dengan baik,  

dan secara berkala dievaluasi dan

ditindaklanjuti

Standar Is

i  Pengab

dian

kepada  

Masyara

kat

b. Kedalaman dan keluasaan materi  

PkM bersumber darihasil

penelitian ataupengembangan  

iptek yang sesuai dengan  keb

utuhan masyarakat

Kedalaman dan  kelu

asaan materi PkM

tidak bersumber dari  

hasil penelitian atau  p

engembangan iptek  y

ang sesuai dengan  ke

butuhan masyarakat

Kedalaman atau  kelu

asaan materi PkM

bersumber dari hasil  p

enelitian atau  penge

mbangan iptek  yang s

esuai dengan  kebutuh

anmasyarakat

Kedalaman dan keluasaan  

materi PkM bersumber

dari hasil penelitian atau  p

engembangan iptekyang  s

esuai dengan kebutuhan  

masyarakat

Kedalaman dan keluasaan materi  Pk

Mbersumber dari hasil penelitian

atau pengembangan iptek yan

g  sesuai dengan kebutuhan  m

asyarakat yang secaraberkala  

dievaluasi dan ditindaklanjuti

c. Hasil penelitian atau  pengem

bangan iptekmeliputi:

(1)hasil penelitian yangdapat  

diterapkan langsung

(2)pengembangan iptekuntuk  

memberdayakan masyarakat

(3) teknologi tepat guna untuk

peningkatan taraf hidup da

n  kesejahteraanmasyarak

at

Hasil penelitian atau  

pengembangan ipte

k

belum meliputi sala

h  satu aspek

Hasil penelitian atau  

pengembangan ipte

k

meliputi salah sat

u  aspek, tetapiti

dak

terdokumentasi dengan  

baik

Hasil penelitian ata

u  pengembangan i

ptek

meliputi salah satuaspek,  

dan terdokumentasi

dengan baik

Hasil penelitian ataupengembangan  i

ptek yang meliputi salah satuatau

lebih aspek yang secaraberkala  

dievaluasi dan ditindaklanjuti



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWAIED KRITERIA 8 MEMETAKANPkM
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Pro

ses  Pk

M

a. Proses pengabdia

n kepada masyar

akat terdiriatas

perencanaan,  pel

aksanaan, dan  p

elaporan kegiatan

Proses  p

engabdia

n  kepada

masyarakat  dila

kukansecara  ad

hoc

Proses pengabdian

kepada masyarakat

meliputi proses

perencanaan da

n pelaksanaan

Proses pengabdian

kepada masyarakat

meliputi proses

perencanaan,  

pelaksanaan,  

pelaporan  keg

iatan yang  ter

dokumentasi  

dengan baik

Proses pengabdian kepada  

masyarakat meliputiproses  

perencanaan,pelaksanaan,

pelaporan kegiatan yang  terd

okumentasi dengan baik  dan 

secara berkaladievaluasi  dan

ditindaklanjuti

b. Kegiatanpengabdia

n  kepada masyarak

at  dapatberupa:

(1)pelayanan kepada  

masyarakat;

(2) penerapan ilmu

pengetahuan dan  tekno

logi sesuai dengan

bidang keahliannya;

(3)peningkatan  kapa

sitasmasyarakat;

Kegiatan PkM  ti

dak merujukke  s

alah satu dari4

jeniskegiata

n  yang ada

Kegiatan PkM  

merujuk kesala

h  satu dari 4 je

nis

kegiatan yangada

Kegiatan PkM  

merujuk kesala

h  satu dari 4 jen

is

kegiatan yang ada  d

anterdokumentasi  

dengan baik

Kegiatan PkMmerujuk ke  

salah satu dari 4 jenis  ke

giatan yang adadan

terdokumentasi dengan baik  

yang secara berkala  dievaluas

i danditindaklanjuti



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Stand

ar  Pro

ses  Pk

M

c. KegiatanPkM

mempertimban
gk  an standar m
utu,  keselamatan  
kerja, kesehatan,  
kenyamanan,  ser
ta keamanan  pel
aksana,  masyarak
at, dan  lingkung
an

Kegiatan PkMtidak

mempertimbang
ka  n standar mut
u,  keselamatan ke
rja,  kesehatan,  ke
nyamanan, serta  k
eamanan  pelaksa
na,  masyarakat, at
au  lingkungan

KegiatanPkM

mempertimbangk  
an sebagian aspek  
dari standarmutu,  
keselamatankerja,  
kesehatan,  kenya
manan,  serta kea
manan  pelaksana,  
masyarakat, dan  l
ingkungan

KegiatanPkM

mempertimban
gk  an standar m
utu,  keselamatan  
kerja, kesehatan,  
kenyamanan,  ser
ta keamanan  pel
aksana,  masyarak
at, dan  lingkung
an

KegiatanPkM

mempertimbangkan  st
andar mutu,  keselamat
an kerja,  kesehatan, ken
yamanan,  serta keama
nan  pelaksana, masyara
kat,  lingkungan, dan as
pek  lain yang relevan y
ang  secara berkaladiev
aluasi  dan ditindaklanju
ti

d. Kegiatan

pengabdian  ke
pada  masyarak
at  diselenggar
akan  secara te
rarah,  terukur, 
dan  terprogra
m

Kegiatan

pengabdian  kepad
amasyarakat  disel
enggarakan  tanpa  
memperhatikan  a
spek terarah,  teru
kur, dan  terprogra
m

Kegiatan

pengabdian  ke
pada  masyarak
at  diselenggara
kan  memmerh
atikan  beberap
a aspek  terara
h, terukur,  dan
terprogram

Kegiatan

pengabdian  ke
pada  masyarak
at  diselenggar
akan  secara te
rarah,  terukur, 
dan  terprogra
m

Kegiatanpengabdian

kepada masyarakat  dise
lenggarakan secara  tera
rah, terukur,  terprogram
, dan aspek  lain yang r
elevan yang  secara ber
kaladievaluasi  dan ditin
daklanjuti

IED KRITERIA 8 MEMETAKANPkM
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standa

r Peni

laia n

PkM

a. Penilaian  kegi

atanPkM

meliputiunsur  

edukatif,

obyektif,  akunta

bel,  transparan,

dan  terintegrasi

Penilaian  ke

giatanPkM

belum  mempe

rhatikan

unsuredukatif,  

obyektif,  akunt

abel,

transpar

an,  teri

ntegrasi

Penilaiankegiatan  

PkM meliputi

sebagian unsur  e

dukatif, obyektif,

akuntabel,  tran

sparan,dan  ter

integrasi

Penilaiankegiatan  

PkM sudah

meliputi unsur  e

dukatif,obyektif,

akuntabel,  tra

nsparan,dan  t

erintegrasi

Penilaian kegiatanPkM  

sudah meliputiunsur

edukatif, obyektif,  akun

tabel,transparan,

aspek lainya

ng  relevan, 

dan  terinteg

rasi

b. Penilaian  

prosesda

n

hasil PkMharus  

memperhatika

Penilaianhasil  

PkM belum

memperhatik

an  kesesuaian

dengan standar  

Penilaianhasi

l  PkM sudah

memperhatik

an  kesesuaian

dengansebagian  

Penilaian hasilPkM  

sudah

memperhatikan  ke

sesuaiandengan

semua standar  

Penilaian hasil PkM  su

dahmemperhatikan

kesesuaian dengan  

semua standaryang

terdiri atasstanda

IED KRITERIA 8 MEMETAKANPkM



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  

Penilai

an  Pk

M

c. Kriteria penilaian hasil PkMmeliputi:

(1) tingkat kepuasanmasyarakat
(2)terjadinya perubahan sikap,  pengeta

huan, dan keterampilanpada  masyarak
at sesuai dengan sasaran  program;

(3)dapat dimanfaatkannya iptekdi  
masyarakat secaraberkelanjutan

(4)terciptanya pengayaansumber  
belajar dan/ataupembelajaran,

(5)teratasinya masalah sosial dan  r
ekomendasi kebijakan yangdapat  

dimanfaatkan oleh pemangku  kep
entingan.

Penilaianhasil  

PkM belum  

merujuk ke  sa

lah satu  kriter

ia

Penilaian hasil  P

kM sudah  meruj

uk kesalah  satuk

riteria

Penilaian hasilPkM  

sudah merujuk ke  

salah satu kriteria  

dan sudah  terdoku

mentasi  denganba

ik

Penilaian hasil PkMsudah  

merujuk ke salah satu  atau 

lebih kriteria, sudah  terdo

kumentasi dengan  baik, da

n secara berkala  dievaluasi 

dan  ditindaklanjuti

d. Penilaian menggunakan metodedan  i

nstrumen yang relevan, akuntabel,  da

n dapat mewakili ukuran  ketercapaia

n kinerja proses serta  pencapaian kin

erja hasilPkM

Penilaianbelum  

menggunakan  

metode dan  ins

trumen yang  rel

evan dan  akunt

abel

Penilaiansudah  

menggunakan  

metode dan  in

strumen yang  r

elevan dan  aku

ntabel

Penilaian sudah  me

nggunakan  metode 

dan  instrumen yang  

relevan, akuntabel,  d

an dapat mewakili  u

kuran ketercapaian  k

inerja proses serta  p

encapaian kinerja  ha

Penilaian sudah  menggu

nakan metode  dan instr

umen yang  relevan, akun

tabel, dan  dapat mewaki

li ukuran  ketercapaian ki

nerja  proses serta penca

paian  kinerja hasil PkM 

yang  secara berkaladiev

IED KRITERIA 8 MEMETAKANPkM



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar Ko

mpetensi

Lulusan

a. Rumusan capaianpembelajaran

lulusan Program studi yan

g  sesuai dengan SN-Dikti

dan

memiliki kesetaraan dengan  

jenjang kualifikasi yangtepat  

pada KKNI

Program studi

belum  mer

umuskan

capaian  pem

belajaran

Program studi

telahmemiliki  

rumusan

capaian  pem

belajaran  y

ang sesuai  d
engan SN- Di

kti

Program studi

telah memiliki  r

umusan capaian

pembelajaran  yang 

sesuai  dengan SN-

Dikti  dan memiliki  

kesetaraandengan  

jenjang yang tepat  

pada KKNI

Program studi telahmemiliki

rumusan capaian  pembe

lajaran yang sesuai

dengan SN-Dikti dan memiliki  

kesetaraan dengan jenjang  yan

g tepat pada KKNI  ditambah p

enciri perguruan  tingginya sert

a memiiki  keunggulan yang m

elampaui  deskripsi Program St

udi  capaian pembelajaran KKN

I  dan memiliki daya saing pada  

tingkat nasional/ internasional

b. Rumusan capaianpembelajaran  

lulusan telah dijadikan rujukan  d

alam pengembangan:

1. standar isi pembelajaran,

2. proses pembelajaran,

3. penilaian pembelajaran,

4.dosen danten

Rumusan  ca

paian  pemb

elajaran

lulusan belum  

dijadikan  ruju

kandalam  pe

ngembanga  

n 6 aspek  pe

mbelajaran

Rumusan  ca

paian  pemb

elajaran

lulusan sudah  

dijadikan  rujuk

an untuk  sebag

ian aspek  dala

m  pengemba

ngan  pembela

Rumusan capaian  

pembelajaran  lul

usan sudah

dijadikan rujukan  

dalam  pengemb

angan6  aspek  p

embelajaran

Rumusan capaian  pembelaj

aran lulusan sudah  dijadikan 

rujukandalam

pengembangan 6 aspek  p

embelajaran dan aspek  la

innya dalam pengelolaan  

pembelajaran

IEDKRITERIA9 MEMETAKAN LUARAN TRIDHARMA



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  Ko

mpetensi  

Lulusan

c. UPPS secara mandiri

atau bersama Forum

Program Studi sejenis

telah:

1. Menyusunrumusan  

pengetahuan dan  ket

erampilan khusus  pad

a capaian  pembelajar

an lulusan.  2.Mengus

ulkan  rumusan capai

an  pembelajaran lulus

an  kepadaDitjen.

UPPS belum  

menyusun  r

umusan  pe

ngetahuan  

dan  ketera

mpilan  khu

sus .

UPPS

menyusun  r

umusan  pe
ngetahuan  

dan  ketera
mpilan  khu

sus  bersama
daripro

di  sejen
is.

UPPS dan  pro

gramstudi  tel

ah  menyusun  

rumusan  cap

aian  pembela

jaran  dan  m

engusulkan  n

ya kepada  Dit

jen

UPPS dan program studi  

telah menyusunrumusan  

capaian pembelajaran  da

n mengusulkannya  kepad

a Ditjen dengan  melibatk

an pemangku  kepentinga

n internal  maupun ekster

nal  termasuk dunia indus

tri  skala nasional serta  m

engusulkan hasilnya ke  di

tjen belmawa untuk  ditet

apkan dan menjadi  rujuk

an capaian  pembelajaran 

lulusan  program studisej

IEDKRITERIA9 MEMETAKAN LUARAN TRIDHARMA



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian MemenuhiMelampaui Dokumen

Standar  h

asil  pene

litian

a. Keberadaan pedoman penentuan kriteria

minimal hasil penelitian yang memenuhiaspek:

1.Hasil penelitian yang dilaksanakan dosenda
n  mahasiswa Program Studi merupakan sem

ua  luaran yang dihasilkan melalui kegiatan ya
ng  memenuhi kaidah dan metode ilmiah seca

ra  sistematis sesuai otonomi keilmuan danbu
daya  akademik.

2. Hasil penelitian di perguruan tinggidiarahkan

dalam rangka mengembangkan

ilmu  pengetahuan danteknolo
gi,

3. meningkatkan kesejahteraanmasyarakat

4. meningkatkan daya saingbangsa.

Unit pengelola

penelitian  belu

m memiliki  pe
doman  penent

uan  kriteriami
nimal  hasil pen

elitian

Unit pengelola

penelitian sudah  

memiliki pedoma
n  penentuan krit

eria  minimal hasil  
penelitianmeliput

i  1 -3aspek

Unit pengelola

penelitian telah  

memiliki pedoma
n  penentuankrit

eria  minimal hasil  
penelitian yang  

memenuhi  keem
pataspek

Unit pengelola

penelitian telah  mem

iliki pedoman  penent
uan kriteria  minimal 

hasil  penelitian yang  
memenuhi keempat  

aspek, terdokumentas
i  dengan lengkap, da

n  dapat diakses oleh  
pemangku  kepenting

an internal  dan ekster
nal

b. UPPS memastikan pelaksanaan pemenuh

an  kriteria minimal hasilpenelitian.

1.Hasil penelitian yang dilaksanakan dosenda

n  mahasiswa Program Studi merupakan semu

a

luaran yang dihasilkan melalui kegiatanyang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara  
sistematis sesuai otonomi keilmuan danbuday

Unitpengelol

a  penelitian

belum  m

emastika

n

pelaksanaan

pemenuhan  kr
iteriaminimal  

Unit pengelola  

penelitiansuda

h

memastik

an  pelak

sanaan

pemenuhan

kriteria minimal  

Unit pengelola  

penelitiansuda

h

memastik

an  pelak

sanaan

pemenuhan

kriteria minimal  

Unit pengelol

a  penelitian s

udah

memasti

kan  pel

aksana

an

pemenuhan kriteria

IEDKRITERIA9 MEMETAKAN LUARAN TRIDHARMA



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian MemenuhiMelampaui Dokumen

Standar  h

asil  pene

litian

c. Unit Pengelola penelitian sud

ah  menetapkan:

1. Hasil penelitian mahasiswadiarahkan

untuk memenuhi capaian pembelajaran  

lulusan, dan ketentuan peraturan di  per

guruan tinggi

2.Hasil penelitian mahasiswadiarahkan  

untuk memenuhi ketentuandalam

rangka mengembangkan ilmupengetahuan  

dan teknologi

3. Meningkatkan kesejahteraanmasyarakat

4. meningkatkan daya saingbangsa.

Unitpengelola

penelit

ian  bel

um

menetapkan  h

asilpenelitian  

mahasiswa

Unitpengelola

penelit

ian  sud

ah

menetapkan  h
asilpenelitian  

mahasiswa  me

liputi 1-3  aspe

k

Unitpengelola

peneliti

an  sud

ah

menetapk

an  hasil  p

enelitian  m

ahasiswa  m

eliputi 4  as

pek

Unit pengelola

penelitian suda

h  menetapkan

hasil

penelitian mahasiswa  

meliputi 4 aspek,  terdo

kumentasi  dengan leng

kap, dan  dapat diakses 

oleh  pemangkukepenti

ngan  internal danekste

rnal

d. Unit pengelola penelitian dan Program

Studi melaksanakan transparansi hasil

penelitian dengancara:

1. diseminarkan

2. dipublikasikan

dipatenkan

UnitPengelola  

penelitian  bel

um

melaksanakan  

transparansi  h

UnitPengelola  

penelitian  sud

ah

melaksanakan  

transparansi  h

UnitPengelola  

penelitian  sud

ah

melaksanaka

n  transparans

i  hasil  penelit

Unit Pengelola  

penelitian sud

ah  melaksana

kan

transparansi hasil  pen

elitian dengan  keempa

IEDKRITERIA9 MEMETAKAN LUARAN TRIDHARMA



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN MAHASISWA
Standar N

o

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar  

hasilPkM

1 Unit PengelolaPkM

menyediakan rumusan  kri

teria minimal tentang  hasil 
pengabdian kepada  masya

rakat yang diarahkan  untu
k menerapkan,  mengamal

kan, dan  membudayakan i
pteksguna  memajukan ke

sejahteraan  umum dan m
encerdaskan  kehidupan ba

ngsa;

Rumusan

kriteria  mini

mal hasil  Pk
M belum  dise

diakan  oleh u
nit  Pengelola

PkM

Rumusan kriteria

minimal telah  d

isediakan untuk  
menerapkan  ipt

eks secara  umu
m

Telah tersediarumusan

kriteria minimal tentang  

hasil pengabdian kepada  
masyarakat yangdiarahka

n  untuk menerapkan,  me
ngamalkan, dan  membud

ayakan ipteks  guna mem
ajukan  kesejahteraan um

um dan  mencerdaskan k
ehidupan  bangsa;

Telah tersedia rumusan kriteria

minimal tentang hasil pengabdian  k

epada masyarakat yang diarahkan  un
tuk menerapkan, mengamalkan,  dan 
membudayakan ipteks guna  memaj

ukan kesejahteraan umum dan  men
cerdaskan kehidupan bangsa,dan  m
emberikan arah dan fokus kegiatan  

pengabdian kepadamasyarakat

2 Unit Pengelola PkM suda

h  membuat rumusan krit

eria

minimal tentang hasi
l  pengabdian kepad
a  masyarakat merup
akan

penyelesaian masalah yang  
dihadapi masyarakat  deng

an memanfaatkan  keahlian 
sivitas akademika  yang rel

evan, pemanfaatan  teknol
ogi tepat guna,bahan  pen

Unitpengelol

a  PkM belum

merumusk
an  kriteria  
minimal hasi
l

PkM

Unitpengelol

a  PkM

merumuskan  
kriteriaminima
l  hasil PkMgu
na

menyelesaikan  
masalah yang  

dihadapi  masy
arakat  meman

faatkan  keahli
an sivitas  akad

emikayang  rel

Rumusan kriteriaminim

al  tentang hasilpengab

dian

kepada masyarakat  me
rupakan penyelesaian  
masalah yangdihadapi

masyarakat dengan  mem
anfaatkan keahlian  sivitas 

kademika yang  relevan, p
emanfaatan  teknologi tep

at guna,  bahan pengemb
angan  ipteks, bahan ajar 

atau  modul pelatihan unt

Rumusan kriteria minimal tentang

hasilpengabdian kepadamasyaraka

t

merupakan penyelesaian masal
ah yang dihadapi masyarakat d
engan memanfaatkan keahlian
sivitas

kademika yang relevan, pemanfaatan  
teknologi tepat guna, bahan  pengem

bangan ipteks, bahan ajaratau  modul 
pelatihan untuk pengayaan  sumber b

elajar, hasil pengabdian  kepada masy
arakat merupakan  penyelesaian mas
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Pemetaan Kriteria ke PPEPP 
Tim Pengembang SPMI, Dirpenjamu, Kemendikbud 2019



Mapping Kriteria 1 kePPEPP



Mapping Kriteria 2-8 kePPEPP



Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN)Pendidikan Tinggi,BAN-PT,2017

Tata Pamo

ng, Tata Ke
lola,  dan K

erja sama Mahasiswa
Sumber Daya  

Manusia

Keuangan,

Sarana, dan
Prasarana

Pendidikan Penelitian

Pengabdian  

Kepada Ma

syarakat

Luaran dan Capaian:

Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PkM

S
is

te
m

P
e

n
ja

m
in

a
n

M
u

tu
In

te
rn

a
l

K
e
p

u
a
s
a
a
a
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e
m

a
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g
k
u

K
e
p

e
n
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n
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a
n

d
a
n

 

R
e
k
o

g
n
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i

M
a
s
y
a
ra

k
a
t

Visi, Misi, Tujuan, Strategi 1

2 3 4 5

6 7 8

9



Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan Standar Hasil Penelitian Standar Hasil PKM

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar PenilaianPembelajaran

Pendidikan

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Penelitian

Standar Isi PkM

StandarProses PkM

Standar Penilaian PkM

StandarDosen dan Tendik Standar Peneliti Standar Pelaksana PkM

Standar SarPras Pembelajaran Standar SarPras Penelitian StandarPelaksana PkM

Keuangan, Sarana, dan Prasarana

StandarPembiayaan Pembelajaran StandarPendanaan dan PembiayaanPenelitian StandarPendanaan danPembiayaan PkM

Standar Pengelolaan PkM

Tata Pamong dan Kerja Sama

Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

Standar PengelolaanPembelajaran StandarPengelolaan Penelitian

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 1

2

Standar Penilaian Penilitian

Mahasiswa 3

4 SDM

5

6 7 Pengabdian Kepada Masyarakat 8

9



C.2.7. Penjaminan Mutu
No. Elemen Indikator 4 3 2 1 0



Pemenuhan Indikator:

Aspek:

1. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu : SK unit pengelola penjaminan mutu;

2. Ketersediaan Dokumen SPMI : Dokumen Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;

3. Terlaksananyasiklus PPEPP : Dokumen/bukti-bukti yang menunjukkan siklus PPEPP terlaksana;

4. Bukti shahih efektivitas pelaksanaanpenjaminan mutu : Bukti monev. pelaksanaan penjaminan mutu;

5. Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu : penerapan praktik baik dari external bench-
marking.

Keterlaksanaan SPMI (Akademik dan Non Akademik) yang 

dibuktikan dengan keberadaan 5 Aspek.  



Terima kasih




