
 



Satuan Penjaminan Mutu 
(SPM) 

IAILM SURYALAYA 

 

 

 

 
 
 
 

Institut Agama Islam Latifah 
Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya 

Tasikmalaya 



i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di 

perguruan Tinggi merupakan kebutuhan yang tidak 

dapat ditunda keberadaannya di IAI Latifah 

Mubarokiyah Suryalaya, dengan adanya system 

penjaminanam mutu ini diharapkan tumbuh budaya 

mutu. Sehingga keseluruhan proses Penjaminan mutu 

system pendidikan seperti; bagaimana menetapkan 

standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, 

dan upaya meningkatkan standar secara berkelanjutan 

(continuous quality improvement) dapat menjadi bagian 

dari kehidupan IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya di 

masa sekarang, di masa yang akan datang, dan 

sepanjang berkiprah mengemban  amanah.  Oleh   

karena  itu maka Lembaga Penjaminan Mutu secara 

perlahan-lahan akan mengupayakan terbentuknya 



ii 
 

pedoman-pedoman standar mutu yang diidamkan, 

dengan   berpedoman   pada  ketentuan    dan aturan  

perundangan,  

Tentunya kerja keras harus  terus dilakukan dalam 

rangka menindaklanjuti penerapan standar mutu secara 

formal, kesadaran untuk mengimplementasikan 

penjaminan mutu secara konsisten dan  baik upaya 

meningkatkan kapasitas sumber daya   manusia melalui 

pelatihan, loka karya, pembentukan gugus kendali mutu 

di tingkat falkultas dan program studi serta  semua unit 

pelaksana akademik di lingkungan IAI Latifah 

Mubarokiyah Suryalaya    menjadi   bagia   penting 

untuk   mendapat perhatian manajemen..  

.Oleh   karena   itu hanya dengan kerja tekun dan 

dedikasi tinggi yang membuat system Penjaminan mutu 

IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya dapat terus dicapai 
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dan dipelihara eksistensinya dalam rangka 

keberlanjutan IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya 

sebagai institusi Perguruan Tinggi  di Pondok  

Pesantren Suryalaya. 

Pada semua pihak yang tidak kenal lelah dan 

terus bersemangat dalam membangun system 

Penjaminan mutu sehingga dapat terwujud di IAI 

Latifah Mubarokiyah Suryalaya, Kami ucapkan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, 

semoga Allah SWT membalas dedikasi dan amal baik 

kita  semua.  

Selanjutnya, Kepada seluruh civitas akademika 

IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya, kami ucapkan 

semoga Sistem Penjaminan Mutu ini dapat digunakan 

dan terus dikembangkan sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Standar pendidikan IAILM SURYALAYA 

diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan 

pendidikan di IAILM SURYALAYA yang berperan strategis 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

ilmupengetahuan dan teknologi dengan menerapkan 

nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan 

bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Standar ini juga 

diharapkan dapat menjamin agar pembelajaran pada 

program studi, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang diselenggarakan IAILM SURYALAYA 

mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 

mendorong  IAILM SURYALAYA mencapai mutu 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara 
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berkelanjutan. Standar ini wajib dipenuhi IAILM 

SURYALAYA dan unit-unit di lingkungan IAILM 

SURYALAYA, karena dijadikan dasar bagi Kemendikbud 

untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin 

pembukaan program studi; dasar penyelenggaraan 

pembelajaran berdasarkan  kurikulum pada program 

studi; dasar penyelenggaraan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

Pelaksanaan standar ini merupakan keharusan, 

mengingat evaluasi terhadap tata kelola IAILM 

SURYALAYA dikatakan baik apabila dapat melampaui 

standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu standar 

ini juga dijadikan  dasar bagi pengembangan dan 

penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal 

sertadijadikan dasar penetapan kriteria sistem 

penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Standar 

ini akan dievaluasi  dan disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan 

tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global serta visi 

dan misi IAILM SURYALAYA. 
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B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 

tentang Dosen  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014, Tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

8. Statuta IAILM SURYALAYA  

9. Renstra IAILM SURYALAYA  

 

C. PENGERTIAN/DEFINISI 
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1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), 

adalah satuan standar yang meliputi Standar 

Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar 

Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria 

minimal tentang pembelajaran pada jenjang 

pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria 

minimal tentang system penelitian pada 

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah 

hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat adalah kriteria minimal tentang 

sistem pengabdian kepada masyarakat pada 

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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5. Standar Pendidikan Tinggi IAILM SURYALAYA, 

merupakan standar pendidikan IAILM 

SURYALAYA yang ditentukan sesuai visi dan misi 

IAILM SURYALAYA dan harus melampaui SN Dikti 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang 

selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan,  menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi 

kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor.  

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

program studi.  
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8. Pendidikan Tinggi (Dikti) adalah jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, 

program magister, program doktor, program 

profesi, program spesialis yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 

bangsa Indonesia.  

9. Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan 

yang menyelenggarakanpendidikan tinggi. 

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaranyang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu 

dalam satujenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikanvokasi. 

11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa 

dengan dosen dansumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.  

12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan 

menurut kaidah dan metodeilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, 



Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IAILM SURYALAYA 

 

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
IAILM SURYALAYA 2015 

 7 

danketerangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatucabang 

pengetahuan dan teknologi. 

13. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan 

sivitas akademika yangmemanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukankesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya 

disingkat sks, adalah takaranwaktu kegiatan 

belajar yang di bebankan pada mahasiswa per 

minggu persemester dalam proses pembelajaran 

melalui berbagai bentuk pembelajaranatau 

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha 

mahasiswa dalammengikuti kegiatan kurikuler di 

suatu program studi.  

15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utamamentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan 
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ilmupengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat.  

16. Tenaga Kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diridan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan 

tinggi antaralain, pustakawan, tenaga 

administrasi, laboran dan teknisi, serta 

pranatateknik informasi. 

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahandi bidang pendidikan. 

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi KementerianPendidikan dan 

Kebudayaan. 
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BAB II 
RASIONALE STANDAR DIKTI IAILM SURYALAYA 

 
Dalam rangka mencapai visi dan misi IAILM 

SURYALAYA dibutuhkan acuan yang dapat digunakan 

sebagai pedoman penetapan, pelaksanaan dan evaluasi 

implementasi kegiatan. Standar pendidikan IAILM 

SURYALAYA ini diharapkan dapat menjamin tercapainya 

visi dan misi IAILM SURYALAYA baik tujuan pendidikan, 

melakukan rekonstruksi  ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia 

yang mendasarkan nilai-nilai Islam. Disisi lain stnadar 

pendidikan IAILM SURYALAYA ini diharapkan dapat 

menjamin agar pembelajaran pada program studi, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang 

diselenggarakan IAILM SURYALAYA mencapai mutu 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan IAILM 

SURYALAYA ini juga diharapakan dapat mendorong agar 

semua prodi di Lingkungan IAILM SURYALAYA untuk 
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mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria 

yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi secara berkelanjutan.  
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BAB III 

PERNYATAAN ISI STANDAR DIKTI IAILM SURYALAYA 
 

3.1. STANDAR PENDIDIKAN 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Sikap 1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran harus mencakup sikap yang  merupakan perilaku benar 
dan berbudaya sebagai hasil dari  internalisasi dan aktualisasi nilai dan 
norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui 
proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.  

2. Standar kompetensi lulusan bidang sikap harus mengacu pada 
Peraturan Menteri  dan ciri khas IAILM SURYALAYA (Internalisasi nilai-
nilai Islam dan leadership) 
 

  

2 Pengetahuan 1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran harus mencakup pengetahuan yang merupakan 
penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu 
secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran  
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2. Standar kompetensi lulusan bidang pengetahuan harus disusun oleh 
forum program studi sejenis atau nama lain yang setara yang ditetapkan 
oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

3. Standar kompetensi lulusan bidang pengetahuan harus mencirikan dan 
dijiwai oleh nilai-nilai Islam 

3 Ketrampilan 1. Standar kompetensi lulusan harus mencakup keterampilan yang 
merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan 
konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument 

2. Standar kompetensi lulusan keterampilan khusus harus disusun oleh 
forum program studi sejenis atau nama lain yang setara yang ditetapkan 
oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

3. Standar kompetensi lulusan bidang keterampilan umum harus mengacu 
pada Peraturan Menteri  dan ciri khas IAILM SURYALAYA 
(entrepreneurship, teknologi informasi, bahasa asing,) 

4.  5.  

4 KKNI 1. Standar kompetensi lulusan harus mengacu pada deskripsi KKNI dan  
memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

2. Standar kompetensi lulusan harus digunakan sebagai acuan utama 
pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 
standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, 
standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan 
pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 
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2. Standar Isi Kurikulum 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1  1. Program studi harus menyusun 
kurikulum sesuai visi dan misi 
IAILM SURYALAYA, Kebutuhan 
stakeholders dan peraturan 
serta perundangan yang 
berlaku 

2. Program studi harus mengem-
bangkan kerangka dasar dan 
struktur kurikulum 

3. Dalam mengembangkan 
kerangka dasar dan struktur 
kurikulum, program studi harus 
melibatkan asosiasi profesi, 
instansi pemerintah terkait, 
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serta kelompok ahli yang 
relevan, melalui forum 
program studi sejenis  

4. Program studi harus mengem-
bangkan dan melaksanakan 
kurikulum berbasis kompetensi  

5. Program studi harus menyusun 
bahan kajian sesuai dengan 
learning outcome yang telah 
ditetapkan 

6. Kurikulum program studi harus 
memuat sejumlah bahan kajian 
dalam bungkus mata kuliah 
umum dan sejumlah mata 
kuliah keahlian 

7. Mata kuliah umum yang harus 
ditempuh semua peserta didik 
untuk mencapai kompetensi 
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umum lulusan meliputi : 
Pendidikan Agama, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris/ 
Bahasa asing, Matematika atau 
Statistik dan logika. 

8. Mata kuliah keahlian yang 
dikembangkan program studi 
harus menjadi penciri 
kompetensi lulusan program 
studi dan IAILM SURYALAYA 
sesuai dengan visi dan misinya.. 

9. Program studi 
harusmengintegrasikan 
muatan kepribadian dan 
kebudayaan Islam dalam setiap 
mata kuliah atau kegiatan 
ekstrakurikuler dan kokulikuler 
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10. Program studi harus 
menetapkan internalisasi nilai-
nilai Islam dalam bahan kajian 

11. Kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran harus 
mengacu pada capaian 
pembelajaran lulusan. 

12. Kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran pada 
program magisterdan program 
doctorharus memanfaatkan 
hasil penelitian atau hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

13. Tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran 
harus mengacu pada deskripsi 
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capaian pembelajaran lulusan 
dari KKNI 

14. Kedalam dan keluasan materi 
pembelajaran program D3 
harus paling sedikit mengusai 
konsep teori bidang 
pengetahuan dan ketrampilan 
tertentu secara umum 

15. Kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran program 
S1 harus paling sedikit 
mengusai konsep teori bidang 
pengetahuan dan ketrampilan 
tertentu secara umum dan 
konsep teori bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan dan 
ketrampilan tersebut secara 
mendalam  
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16. Kedalaman dan keluasan harus 
bersifat komulatif atau 
integrative 

17. Materi pembelajaran harus 
dituangkan dalam bahan kajian 
yang distrukturkan dalam mata 
kuliah 
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3. Standar Proses Pembelajaran 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Karakteristik 
Proses 
Pembelajaran 

1. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
pembelajaran interaktif yang 
mengutamakan proses 
interaksi dua arah antara 
mahasiswa dan dosen.  

2. Fakultas/Jurusan/Prodi 
mengharuskan dosen untuk 
menerapkan metode belajar 
mengajar student-centered 
learning (learner oriented) dan 
problems-based learning. 

3. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
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pembelajaran  Holistik 
mendorong terbentuknya pola 
pikir yang komprehensif dan 
luas dengan menginternalisasi 
nilai nilai Islam, keunggulan 
dan kearifan lokal maupun 
nasional. 

4. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
pembelajaran Integratif untuk 
memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan secara 
keseluruhan dalam satu 
kesatuan program melalui 
pendekatan antardisiplin dan 
multidisiplin.  

5. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
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pembelajaran saintifik yang 
mengutamakan pendekatan 
ilmiah sehingga tercipta 
lingkungan akademik yang 
berdasarkan sistem nilai, 
norma, dan kaidah ilmu 
pengetahuan serta 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
Islam dan kebangsaan.  

6. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
pembelajaran kontekstual 
yang diraih melalui proses 
pembelajaran yang 
disesuaikan dengan tuntutan 
kemampuan menyelesaikan 
masalah dalam ranah 
keahliannya.   
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7. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
pembelajaran tematik yang 
diraih melalui proses 
pembelajaran yang 
disesuaikan dengan 
karakteristik keilmuan 
program studi dan dikaitkan 
dengan permasalahan 
nyatamelalui pendekatan 
transdisiplin.  

8. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
pembelajaran efektif yang 
diraih secara berhasil guna 
dengan mementingkan 
internalisasi materi secara baik 
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dan benar dalam kurun waktu 
yang optimum. 

9. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
pembelajaran kolaboratif yang 
melibatkan interaksi antar 
individu pembelajar untuk 
menghasilkan kapitalisasi 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan 

10. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
menyelenggaran proses 
pembelajaran yang berpusat 
pada mahasiswa yang 
mengutamakan 
pengembangan kreativitas, 
kapasitas, kepribadian, dan 
kebutuhan mahasiswa, serta 
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mengembangkan kemandirian 
dalam mencari dan 
menemukan pengetahuan.   

 

2 Rencana 
Pembelajaran 

1. Mata kuliah harus dilengkapi 
dengan diktat/hand out/lecture 
notes 

2. Bahan/Materi kuliah harus di up 
load dalam sistem informasi 
akademik 

3. Perencanaan proses 
pembelajaran harus di sajikan 
dalam rencana pembelajaran 
semester (RPS) atau istilah lain.  

4. Rencana pembelajaran semester 
(RPS) atau istilah lain harus 
ditetapkan dan dikembangkan 
oleh dosen secara mandiri atau 

7.  8.  
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bersama dalam kelompok 
keahlian suatu bidang ilmu 
pengetahuan dan/atau teknologi 
dalam program studi. 

5. Rencana pembelajaran semester 
(RPS) harus memuat nama 
program studi, nama dan kode 
mata kuliah, semester, sks, nama 
dosen pengampu;  capaian 
pembelajaran lulusan yang 
dibebankan pada mata kuliah; 
kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, bahan kajian yang 
terkait dengan kemampuan yang 
akan dicapai; metode 
pembelajaran; waktu yang 
disediakan; pengalaman belajar 
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mahasiswa yang diwujudkan 
dalam deskripsi tugas yang harus 
dikerjakan oleh mahasiswa 
selama satu semester; kriteria, 
indikator, dan bobot penilaian; 
dan daftar referensi yang 
digunakan.  

6. Rencana pembelajaran semester 
(RPS) harus ditinjau dan 
disesuaikan secara berkala 
dengan perkembangan 
ilmupengetahuan dan teknologi. 
 

3 Pelaksanaan 
Proses 
Pembelajaran 

9. Dosen harus menyampaikan 
Rencana pembelajaran semester 
(RPS) pada mahasiswa pada awal 
perkuliahan. 

21.  22.  
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10. Pelaksanaan proses pembelajaran 
harus dalam bentuk interaksi 
antara dosen, mahasiswa, dan 
sumber belajar dalam lingkungan 
belajar tertentu.  

11. Proses pembelajaran di setiap 
mata kuliah harus dilaksanakan 
sesuai Rencana pembelajaran 
semester (RPS) 

12. Proses pembelajaran yang terkait 
dengan penelitian mahasiswa 
harus mengacu pada Standar 
Penelitian.  

13. Proses pembelajaran yang terkait 
dengan pengabdian kepada 
masyarakat oleh mahasiswa harus 
mengacu pada Standar 
Pengabdian kepada Masyarakat.   
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14. Proses pembelajaran melalui 
kegiatan kurikuler harus dilakukan 
secara sistematis dan terstruktur 
melalui berbagai mata kuliah dan 
dengan beban belajar yang 
terukur.  

15. Proses pembelajaran melalui 
kegiatan kurikuler harus 
menggunakan metode 
pembelajaran yang efektif sesuai 
dengan karakteristik mata kuliah 
untuk mencapai kemampuan 
tertentu yang ditetapkan dalam 
mata kuliah dalam rangkaian 
pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan.  

16. Proses pembelajaran harus 
menggunakan salah satu atau 
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gabungan beberapa metode 
pembelajaran yang dapat dipilih 
untuk pelaksanaan pembelajaran 
mata kuliah antara lain: diskusi 
kelompok, simulasi, studi kasus, 
pembelajaran kolaboratif, 
pembelajaran kooperatif, 
pembelajaran berbasis proyek, 
pembelajaran berbasis masalah, 
atau metode pembelajaran lain, 
yang diwadahi dalam suatu bentuk 
pembelajaran yang dapat secara 
efektif memfasilitasi pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan.  

17. Bentuk pembelajaran dapat 
berupa :  kuliah; responsi dan 
tutorial; seminar; dan praktikum, 
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praktik studio, praktik bengkel, 
atau praktik lapangan. 

18. Bentuk pembelajaran program 
pendidikan program sarjana, 
program magister dan program 
doktor harus ditambah bentuk 
pembelajaran berupa penelitian 
dan pengabdian masyarakat 

19. Dosen harus memenuhi tingkat 
kehadiran dosen selama satu 
semester.  

20. Lebih dari 90% mahasiswa hadir 
dalam perkuliahan sebagai syarat 
mengikuti ujian.  

4 Beban Belajar 1. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
menyatakan beban belajar 
mahasiswa dalam besaran satuan 
kredit semester (sks).  

12.  13.  
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2. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan beban satu sks 
dalam bentuk kuliah response 
atau tutorial setara dengan 160 
(seratus enam puluh) menit 
kegiatan belajar per minggu per 
semester yang terdiri dari beban 
belajar tatap muka 50 (lima puluh) 
menit per minggu per semester; 
kegiatan belajar dengan 
penugasan terstruktur 50 (lima 
puluh) menit per minggu per 
semester; dan kegiatan belajar 
mandiri 60 (enam puluh) menit 
per minggu per semester. 

3. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengapliaksikan beban satu sks 
pada bentuk pembelajaran 
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seminar atau bentuk 
pembelajaran lain yang sejenis, 
mencakup : kegiatan belajar tatap 
muka 100 (seratus) menit per 
minggu per semester; dan 
kegiatan belajar mandiri 60 (enam 
puluh) menit per minggu per 
semester. 

4. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan beban satu sks 
pada bentuk pembelajaran 
praktikum, praktik studio, praktik 
bengkel, praktik lapangan, 
penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan/atau bentuk 
pembelajaran lain yang setara, 
adalah 160 (seratus enam puluh) 
menit per minggu per semester. 
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5. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan setiap mata 
kuliah paling sedikit memiliki 
bobot 1 (satu) sks. 

6. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan satuan waktu 
kegiatan pembelajaran efektif 
dalam satu semester selama  16 
(enam belas) minggu. 

7. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan beban normal 
belajar mahasiswa adalah 9 
(sembilan) jam per hari atau 54 
(lima puluh empat) jam per 
minggu setara dengan 20 (dua 
puluh) sks per semester. 

8. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
memberi kesempatan beban 



Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IAILM SURYALAYA 

 

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
IAILM SURYALAYA 2015 

 34 

2015 

belajar mahasiswa berprestasi 
akademik tinggi setelah dua 
semester tahun pertama dapat 
ditambah hingga 64 (enam puluh 
empat) jam per minggu setara 
dengan 24 (dua puluh empat) sks 
per semester.  

9. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan beban belajar 
paling sedikit: 108 sks untuk 
program diploma tiga; 144 sks 
untuk program diploma empat 
dan program sarjana; 72 sks untuk 
program magiste. 

10. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan masa studi 
terpakai bagi mahasiswa  selama 3 
(tiga) sampai 4 (empat) tahun 
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untuk program diploma tiga; 4 
(empat) sampai 5 (lima) tahun 
untuk program sarjana;  1,5 (satu 
koma lima) sampai 4 (empat) 
tahun untuk program magister. 

11. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
memberi kesempatan pada 
mahasiswa yang memiliki prestasi 
akademik tinggi dan berpotensi 
menghasilkan penelitian yang 
sangat inovatif sebagaimana 
ditetapkan senat perguruan tinggi 
dapat mengikuti program doktor 
bersamaan dengan penyelesaian 
program magister paling sedikit 
setelah menempuh program 
magister 1 (satu) tahun 
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6. Standar Penilaian Pembelajaran 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Prinsip 
Penilaian 

1. Prinsip penilaian harus mencakup 
prinsip edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel, dan transparan yang 
dilakukan secara terintegrasi.  

2. Prinsip edukatif yaitu penilaian yang 
memotivasi mahasiswa agar mampu 
memperbaiki perencanaan dan cara 
belajar dan meraih capaian 
pembelajaran lulusan.  

3. Prinsip otentik yaitu penilaian yang 
berorientasi pada proses belajar yang 
berkesinambungan  dan hasil belajar 
yang mencerminkan kemampuan 
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mahasiswa pada saat proses 
pembelajaran berlangsung.  

4. Prinsip objektif, yaitu penilaian yang 
didasarkan pada stándar yang disepakati 
antara dosen dan mahasiswa serta 
bebas dari pengaruh subjektivitas 
penilai dan yang dinilai.  

5. Prinsip akuntabel, yaitu penilaian yang 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
dan kriteria yang jelas, disepakati pada 
awal kuliah, dan dipahami oleh 
mahasiswa. 

6. Prinsip transparan, yaitu penilaian yang 
prosedur dan hasil penilaiannya dapat 
diakses oleh semua pemangku 
kepentingan. 
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2 Teknik dan 
Instrumen 

1. Teknik penilaian harus mencakup kajian 
atas hasil  observasi, partisipasi, unjuk 
kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 

2.  Instrumen penilaian harus mencakup 
penilaian proses dalam bentuk rubrik 
dan/atau penilaian hasil dalam bentuk 
portofolio atau karya desain. 

3. Penilaian sikap dapat menggunakan 
teknik penilaian observasi. 

4. Penilaian penguasaan pengetahuan, 
keterampilan umum, dan keterampilan 
khusus dilakukan dengan memilih satu 
atau kombinasi dari berbagi teknik dan 
instrumen penilaian. 

5. Hasil akhir penilaian harus merupakan 
integrasi antara berbagai teknik dan 
instrumen penilaian yang digunakan. 

6.  7.  
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3 Mekanisme 
dan Prosedur 
Penilaian 

1. Dosen harus melakukan mekanisme 
penilaian didasarkan pada tahapan yang 
terdiri atas menyusun, menyampaikan, 
menyepakati tahap, teknik, instrumen, 
kriteria, indikator, dan bobot penilaian 
antara penilai dan yang dinilai  

2. Dosen harus melaksanakan proses 
penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 
instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 
penilaian 

3. Dosen harus memberikan umpan balik 
dan kesempatan untuk 
mempertanyakan hasil penilaian 
kepada mahasiswa; 

4. Dosen harus mendokumentasikan 
penilaian proses dan hasil belajar 
mahasiswa secara akuntabel dan 
transparan.  

7.  8.  
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5. Dosen harus melaksanakan prosedur 
penilaian mencakup tahap 
perencanaan, kegiatan pemberian tugas 
atau soal, observasi kinerja, 
pengembalian hasil observasi, dan 
pemberian nilai akhir. 

6. Dosen harus melaksanakan prosedur 
penilaian pada tahap perencanaan 
dapat dilakukan melalui penilaian 
bertahap dan/atau penilaian ulang. 

4 Pelaksanaan 
Penilaian 

1. Dosen melaksanakan penilaian harus 
sesuai dengan rencana pembelajaran.  

2. Dosen harus melaksanakan penilaian, 
baik oleh: dosen pengampu atau tim 
dosen pengampu; dosen pengampu 
atau tim dosen pengampu dengan 
mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 
dosen pengampu atau tim dosen 

4.  5.  
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pengampu dengan mengikutsertakan 
pemangku kepentingan yang relevan. 

3. Dosen melaksanaan penilaian untuk 
program doctor harus menyertakan tim 
penilai eksternal dari perguruan tinggi 
yang berbeda. 

5 Pelaporan 
Penilaian 

1. Program studi harus memberikan 
pelaporan penilaian berupa kualifikasi 
keberhasilan mahasiswa dalam 
menempuh suatu mata kuliah yang 
dinyatakan dalam kisaran: a.huruf A 
setara dengan angka 4 (empat)  
berkategori sangat baik; b.huruf B 
setara dengan angka 3 (tiga) 
berkategori baik; c.huruf C setara 
dengan angka 2 (dua) berkategori 
cukup;  d.huruf D setara dengan angka 1 
(satu) berkategori kurang; atau e.huruf 

12.  13.  
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E setara dengan angka 0 (nol) 
berkategori sangat kurang.  

2. Perguruan tinggi dapat menggunakan 
huruf antara dan angka antara untuk 
nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 
(empat). 

3. Dosen harus mengumunkan hasil 
penilaian kepada mahasiswa setelah 
satu tahap pembelajaran sesuai dengan 
rencana pembelajaran.  

4. Program studi mengumumkan hasil 
penilaian capaian pembelajaran lulusan 
di tiap semester harus dinyatakan 
dengan indeks prestasi semester (IPS). 

5. Program studi mengumumkan hasil 
penilaian capaian pembelajaran lulusan 
pada akhir program studi harus 
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dinyatakan dengan indeks prestasi 
kumulatif (IPK). 

6. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi 
adalah mahasiswa yang mempunyai 
indeks prestasi semester (IPS) lebih 
besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan 
memenuhi etika akademik.  

7. Mahasiswa program diploma dan 
program sarjana dinyatakan lulus 
apabila telah menempuh seluruh beban 
belajar yang ditetapkan dan memiliki 
capaian pembelajaran lulusan yang 
ditargetkan oleh program studi dengan 
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih 
besar atau sama dengan 2,50 (dua 
koma lima nol). 

8. Kelulusan mahasiswa  dari program 
diploma dan program sarjana 
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dinyatakan dengan predikat 
memuaskan, sangat memuaskan, atau 
pujian, dengan kriteria: mahasiswa 
dinyatakan lulus dengan predikat 
memuaskan apabila mencapai indeks 
prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma 
tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga 
koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus 
dengan predikat sangat memuaskan 
apabila mencapai indeks prestasi 
kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) 
sampai dengan 3,50 (tiga koma lima 
nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus 
dengan predikat pujian apabila 
mencapai indeks prestasi kumulatif 
(IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).  

9. Mahasiswa program magister 
dinyatakan lulus apabila telah 
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menempuh seluruh beban belajar yang 
ditetapkan dan memiliki capaian 
pembelajaran lulusan yang ditargetkan 
oleh program studi dengan indeks 
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau 
sama dengan 3,00 (tiga koma nol).  

10. Kelulusan mahasiswa  dari program 
magister dinyatakan dengan predikat 
memuaskan, sangat memuaskan, dan 
pujian dengan kriteria: mahasiswa 
dinyatakan lulus dengan predikat 
memuaskan apabila mencapai indeks 
prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma 
nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma 
lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus 
dengan predikat sangat memuaskan 
apabila mencapai indeks prestasi 
kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima 
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satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma 
tujuh lima); atau  mahasiswa dinyatakan 
lulus dengan predikat pujian apabila 
mencapai indeks prestasi kumulatif 
(IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh 
lima). 

11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus 
berhak memperoleh ijazah, gelar atau 
sebutan, dan surat keterangan 
pendamping ijazah sesuai dengan 
peraturan perundangan. 
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5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Kualifikasi 
Dosen 

Dosen harus memiliki kualifikasi akademik 
dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan 
rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
menyelenggarakan pendidikan dalam 
rangka pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan 

 

  

2 Kualifikasi 
Tenaga 
Kependidikan 

Tenaga Kependidikan harus memiliki 
kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan 
bidang tugasnya 

  

3 Kompetensi Dosen harus memiliki kompetensi 
pendidikan untuk melakukan kewajiban 
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4 Beban Dosen Dosen harus melaksanakan kewajiban 
mengajar, penilaian, penelitian, melakukan 
pengabdian pada masyarakat, 
pembimbingan dan pelatihan, tugas 
tambahan dan tugas penunjang 

  

5 Rasio Dosen Program studi harus memiliki rasio dosen 
sesuai nisbah dosen yang diatur dalam BAN 
PT. 
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6. Standar Sarana dan Prasarana 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Lahan INSTITUT/Fakultas/Prodi harus menyediakan 
lahan dan sarana sesuai dengan kebutuhan isi 
dan proses pembelajaran 

  

2 Gedung INSTITUT/Fakultas/Prodi harus menyediakan 
gedung sesuai dengan kebutuhan isi dan proses 
pembelajaran serta rasio doesn dan mahasiswa 
 

  

3 Sarana 
Pembelajaran 

INSTITUT/Fakultas/Prodi harus memiliki sarana 
pembelajarn yang memadai 

  

4 Fasum INSTITUT/Fakultas/Prodi harus memiliki 
fasilitas umum yang menunjang 
penyelenggaran pendidiakn yang nyaman 
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7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Perencanaan Prodi harus melakukan penyusunan 
kurikulum dan rencana pembelajaran dalam 
setiap mata kuliah 

  

2 Penyelenggaraan Prodi harus menyelenggarakan program 
pembelajaran sesuai standar isi, standar 
proses, standar penilaian yang telah 
ditetapkan dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran lulusan  
 

  

3 Pengendalian Prodi harus melakukan kegiatan sistemik 
yang menciptakan suasana akademik dan 
budaya mutu yang baik  

  

4 Pemantauan Prodi harus melakukan kegiatan 
pemantauan dan evaluasi secara periodik 
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dalam rangka menjaga dan meningkatkan 
mutu proses pembelajaran;  
 

5 Evaluasi Prodi harus melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran  
 

  

6 Pelaporan Prodi harus melaporkan hasil program 
pembelajaran secara periodik sebagai 
sumber data dan informasi dalam 
pengambilan keputusan perbaikan dan 
pengembangan mutu pembelajaran;  
 

  

7 Kebijakan INSTITUT harus menyusun kebijakan, 
rencana strategis, dan operasional terkait 
dengan pembelajaran yang dapat diakses 
oleh sivitas akademika dan pemangku 
kepentingan, serta dapat dijadikan 
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pedoman bagi program studi dalam 
melaksanakan program pembelajaran;  

8 Penyelenggaraan INSTITUT harus menyelenggarakan 
pembelajaran sesuai dengan jenis dan 
program pendidikan yang selaras dengan 
capaian pembelajaran lulusan; 

  

9 Pengelolaan 
Prodi 

INSTITUT harus menjaga dan meningkatkan 
mutu pengelolaan program studi dalam 
melaksanakan program pembelajaran 
secara berkelanjutan dengan sasaran yang 
sesuai dengan visi dan misi perguruan 
tinggi; 

  

10 Pemantauan dan 
evaluasi 

INSTITUT harus melakukan pemantauan 
dan evaluasi terhadap kegiatan program 
studi dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran; 

  



Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IAILM SURYALAYA 

 

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
IAILM SURYALAYA 2015 

 53 

2015 

11 Panduan 
Pengelolaan 
Pembelajaran 

INSTITUT harus memiliki panduan 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengawasan, penjaminan mutu, dan 
pengembangan kegiatan pembelajaran dan 
dosen; 

  

12 Pelaporan INSTITUT harus menyampaikan laporan 
kinerja program studi dalam 
menyelenggarakan program pembelajaran 
paling sedikit melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi. 
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8. Standar Biaya Pendidikan 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Investasi INSTITUT/Fakultas/Prodi harus melakukan 
investasi untuk pengadaan sarana dan 
prasarana, pengembangan dosen, dan 
tenaga kependidikan pendidikan tinggi.  

  

2 Biaya 
Operasional 

INSTITUT/Fakultas/Prodi harus malakukan 
pengeluaran operasional untuk 
melaksanakan kegiatan pendidikan yang 
mencakup biaya dosen, biaya tenaga 
kependidikan, biaya bahan operasional 
pembelajaran, dan biaya operasional tidak 
langsung.  

INSTITUT/Fakultas/ Prodi harus 
menetapkan biaya operasional per 
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mahasiswa per tahun dengan 
mempertimbangkan jenis program studi; 
tingkat akreditasi perguruan tinggi dan 
program studi,  indeks kemahalan wilayah; 

3 Penganggaran INSTITUT/Fakultas dan Prodi harus 
menyusun RAPB sebagai dasar penentuan 
biaya satua pendidikan per tahun 

  

4 Pencatatan 1. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
mempunyai sistem pencatatan biaya 
dan melaksanakan pencatatan biaya 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan  

2. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
melakukan analisis biaya operasional 
pendidikan tinggi sebagai bagian dari 
penyusunan rencana kerja dan 

5.  6.  
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anggaran tahunan perguruan tinggi 
yang bersangkutan; dan  

3. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
melakukan evaluasi tingkat 
ketercapaian standar satuan biaya 
pendidikan pada setiap akhir tahun 
anggaran. 

4. Badan penyelenggara perguruan tinggi 
atau perguruan tinggi harus 
mengupayakan pendanaan pendidikan 
tinggi dari berbagai sumber di luar 
sumbangan pembinaan pendidikan 
(SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.  

a. Hibah; 

b. Jasa layanan profesi dan/atau 
keahlian;  
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c. dana lestari dari alumni dan 
filantropis; dan/atau  

d. kerja sama kelembagaan 
pemerintah dan swasta.  

5.  INSTITUT harus menyusun kebijakan, 
mekanisme, dan prosedur dalam 
menggalang sumber dana lain secara 
akuntabel dan transparan dalam 
rangka peningkatan kualitas 
pendidikan.  
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5.2.   STANDAR BUDAYA AKADEMIK 

1. Standar Suasana Akademik  

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman 1. INSTITUT/Program studi harus menetapkan 
dokumen kebijakan formal yang lengkap 
mencakup informasi tentang otonomi 
keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik yang dilaksanakan secara 
konsisten di seluruh unit 

2. INSTITUT/Program studi harus menjamin 
keberadaan sistem pengembangan suasana 
akademik dalam bentuk :  
a. kebijakan dan strategi,  
b. program implementasi yang terjadwal,  
c. pengerahan sumber daya,  
d. monitoring dan evaluasi  
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e. tindak lanjut untuk langkah perbaikan 
secara berkelanjutan di sebagian besar 
unit 

 

2 Sarana 
Olah Raga 
dan Seni 

INSTITUT /Program Studi harus menyediakan 

pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa 

dan sevitas akadmemika lainnya yang memenuhi 

standard nasional dan internasional. 

  

3 
 
 
 
 
 
 
 

Kebebasan 
Akademik 
 
 
 
 
 
 

1. Program studi harus mengupayakan agar 
kegiatan dan hasil pelaskanaan kebebasan 
akademik dapat meningkatkan mutu 
akademik IAILM SURYALAYA 

2. Program studi harus mengupayakan agar 
kegiatan dan hasil pelaskanaan kebebasan 
akademik bermanfaat bagi masyarakat 
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3. Program studi harus memastikan agar 
pelaksanaan kebebasan akademik ini tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai Islam 

4. INSTITUT harus mengupayakan agar setiap 
civitas akademika dapat melaskanakan 
otonomi keilmuan secara bertanggung jawab 
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5.3. STANDAR KEMAHASISWAAN 
 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 
1 Pedoman 1. INSTITUT/Program studi harus mempunyai 

dokumen kebijakan tentang program 
pengembangan kemahasiswaan yang 
mencakup kebijakan tentang minat bakat, 
kesejahteraan dan penalaran 

2. INSTITUT /Program Studiharus menetapkan 
mekanisme tentang upaya dalam bentuk 
bimbingan peningkatan prestasi, pemberian 
bantuan dana, pemberian kesempatan untuk 
berpartisipasi dilakukan secara terprogram 
yang keberlanjutan 

3. INSTITUT/program studi harus menyediakan 
Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa 
terhadap layanan kemahasiswaan yang sahih, 
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andal, dan mudah diterapkan untuk (1) proses 
perkuliahan; (2) perpustakaan; (3) olah 
raga/beladiri; (4) seni; (5) kesehatan; (6) 
lainnya, yang dilaksanakan secara berkala 
setiapsemester untuk butir (1) dan tahunan 
untuk (2) – (6) 

4. INSTITUT/program studi harus memiliki 
dokumen  kebijakan dan program terjadual 
tentang pemberian layanan bimbingan karier 
dan informasi kerja bagi mahasiswa serta 
lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran 
informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa 
kerja, (3) perencanaan karier, (4)pelatihan 
melamar kerja, dan (5) layanan penempatan 
kerja 
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2 Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru 

1. Univeritas harus menyusun sistem 
penerimaan mahasiswa baru memberikan 
kesempatan yang sama pada seluruh lapisan 
masyarakat tanpa membedakan atas dasar 
apa pun juga 

2. INSTITUT harus menjamin sistem penerimaan 
mahasiswa baru memberikan kesempatan 
yang sama pada seluruhlapisan masyarakat  
dari mana pun asalnya 

3. INSTITUT harus menjamin bahwa sistem 
penerimaan  mahasiswa baru yang mencakup 
kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, 
sistem pengambilan keputusan dan 
konsistensi pelaksanaannya 

4. INSTITUT harus menjamin bahwa semua 
mahasiswa yang memiliki potensi akademik 
namun kurang mampu secara ekonomi 
dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus 

8.  9.  



Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IAILM SURYALAYA 

 

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
IAILM SURYALAYA 2015 

 64 

2015 

seleksi dapat mengikuti program dengan 
pengaturan  finansial  yang sudah diatur 
sistem subsidi dan beasiswa. 

5. INSTITUT harus mengusahakan bawah rasio 
jumlah calon mahasiswa pendaftar dan yang 
diterima adalah 40-<60 % sebagai mahasiswa 
baru. 

6. INSTITUT harus memastikan bahwa rasio 
jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang 
terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 
80-95%. 

7. INSTITUT harus menjamin bahwa kurang 10% 
mahasiswa merupakan  mahasiswa transfer 
dari perguruan tinggi lain. 

3 Layanan 
dan Prestasi 
mahasiswa 

10. INSTITUT/program studi harus memastikan 
bahwa Laporan tentang hasil survei kepuasan 
mahasiswa terhadap layanan kegiatan 
kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis 

13.  14.  
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dengan metode yang tepat, disimpulkan 
dengan baik, digunakan untuk perbaikan 
sistem manajemen layanan 
kegiatankemahasiswaan dan  mudah diakses 
oleh pemangku kepentingan. 

11. Univeritas harus menyediakan layanan 
kemahasiswaan dalam bentuk Ketersediaan 
layanan kepada mahasiswa dalam aspek (1) 
bimbingan dan konseling, (2)minat dan bakat, 
(3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) 
kesehatan 

12. INSTITUT/Program studi harus memastikan 
bahwa >10% mahasiswa meraih prestasi di 
tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah 
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5.4. STANDAR SISTEM INFORMASI 
 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 
1 Pedoman INSTITUT harus menyiapkan Blue print 

pengembangan, pengelolaan, dan 
pemanfaatan, dan pengamanan sistem 
informasi sangat lengkap, 
mengimplementasikan perkembangan 
teknologi dan kebutuhanakan akses informasi 
yang sangat cepat didukung pendanaan yang 
sangat memadai 

  

2 Fasilitas 1. INSTITUT/Program studi harus 
menyediakan TIK mencakup:  1. bandwidth 
dan hardware, 2. software, 3. e-learning, 4. 
e-librarydengan pemeliharaan dan 
pemanfaatan yang jelas dari keempat 
fasilitas TIK yang dimaksudkan 
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2. INSTITUT /program studi harus 
menyediakan Kapasitas internet dengan 
rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa 

3 Akses dan 
Pemanfaatan 

1. INSTITUT harus memastikan penggunaan 
dan pengembangan sistem informasi dalam 
administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. 
Administrasi Akademik , 3. Administrasi 
Umum, 4. Administrasi keuangan ,5. 
Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. 
Kerjasama dilakukan secara baik dan 
konsisten 

2. Univeritas /program studi harus 
memastikan bahwa data dikelola dengan 
komputer yang terintegrasi, serta dapat 
diakses melalui jaringan internet 

3.  4.  
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5.5. STANDAR KERJA SAMA 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman 1. INSTITUT/Program studi harus menyediakan 
dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev 
terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi 
kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan 
kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan 
kerjasama yang lengkap dan jelas serta 
dilaksanakan di seluruh unit kerja secara 
konsisten. 

2. INSTITUT harus memastikan susunnya 
dokumen rancangan, proses, dan hasil 
monitoring dan evaluasi kerja sama secara 
berkala selama kerja sama berlangsung, yang 
dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan 
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2 Efektivitas 1. INSTITUT harus memastikan bahwa kerjasama 
yang dilakukan harus relevan dengan keahlian 
program studi 

2. INSTITUT harus memastikan bahwa Jumlah 
kerjasama dengan institusi internasional dan 
nasional mencapai >100,  dan 50-80% di 
antaranya ditindaklanjuti secara efektif 
dengan aktivitas kerjasama akademik dalam 
tiga tahun terakhir 

3.  

4.  5.  

   

3 
 

Fasilitasi 
Dosen 

1. INSTITUT harus menyediakan Akses kerjasama 
perpustakaan dengan berbagai pihak, di dalam 
dan luar negeri yang dilaksanakan secara 
berkelanjutan. 

2. INSTITUT harus memfasilitasi dosen yang 
menjadi anggota organisasi profesi atau 

4.  5.  
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organisasi keilmuan internasional hingga <20% 
dari jumlah dosen 

3. INSTITUT harus memfasilitasi dosen yang akan 
mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 
Tri Dharma sebanyak 20-<25% dari jumlah 
dosen yang ada, baik di tingkat internasional 
maupun nasional 

4 
 

Fasilitas 
Mahasiswa 

1. INSTITUT harus mengusahakan persentase 
mahasiswa yang mengikuti aktivitas 
pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 
10-<15% dari jumlah mahasiswa yang ada, 
baik di tingkat internasional maupun nasional. 

2. INSTITUT harus memfasilitasi keberdaan 
mahasiswa asing sebanyak 1% dari jumlah 
mahasiwa dalam tiga tahun terakhir 

3.  4.  
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5.6. STANDAR PENELITIAN 

1. Standar Hasil Penelitian 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman Institusi harus menyusun pedoman dan kebijakan 
penelitian yang terdiri atas: 

a. hasil penelitian; 

b. isi penelitian; 
c. proses penelitian; 

d. penilaian penelitian; 
e. standar peneliti; 
f. sarana dan prasarana penelitian; 
g. pengelolaan penelitian; dan 

h. pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

  

2 Kapasitas 
Peneltian  

1. Institusi harus menetapkan kriterian minimal 
tentang mutu hasil penelitian 

6.  7.  
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2. Institusi harus memastikan bahwa Hasil 
penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan daya saing bangsa 

3. Institusi harus menjamin bahwa hasil 
penelitianhasil penelitian merupakan luaran 
yang dihasilkan melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik 

4. Institusi harus memastikan bahwa hasil 
penelitian mahasiswa, selain harus 
mememenuhi ketentuan pada butir (1), juga 
harus mengarah pada terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan serta memenuhi 
ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi 
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5. Institusi harus  mamastikan bahwa hasil 
penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak 
mengganggu dan/atau tidak membahayakan 
kepentingan umum atau nasional wajib 
disebarluaskan dengan cara diseminarkan, 
dipublikasikan, dipatenkan,dan/atau cara lain 
yang dapat digunakan untuk menyampaikan 
hasil penelitian kepada masyarakat 

3 Kapasitas 
Publikasi 

1. Institut harus mengusahakan bahwa 
persentase publikasi artikel ilmiah antara 30-
50% dengan sebaran utama dalam jurnal 
nasional pada tiga tahun ke depan 

2. Institut harus mengusahakan persentase 
publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit 
nasional 

3. Institut harus menjamin bahwa jumlah paten 
yang telah didaftarkan sejumlah 50, meskipun 

12.  13.  
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belum ada yang dikabulkan/granted dalam 
tiga tahun terakhir 

4. Institut harus mendorong tingkat persentase 
dosen yang berperan sebagai invited speaker 
pada pertemuan ilmiah internasional 5-10% 
pada tiga tahun ke depan 

5. Institut harus memfasilitasi pencapaian 
persentase dosen yang berperan sebagai: 
penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah 
internasional 5-<15% 

6. Institut harus mengusahakan persentase 
dosen yang berperan sebagai sebagai peserta 
pada pertemuan ilmiah internasional 30-<40% 
dari jumlah dosen dalam tiga tahun 
mendatang 

7. Institut harus memfasilitasi kegiatan 
pertemuan jumlah ilmiah internasional <5 tiap 
tahun 
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8. Institut harus menfasilitasi persentase dosen 
yang memperoleh penghargaan ilmiah 
nasional >10%  dalam tiga tahun ke depan 

9. Institut harus mengusahan jumlah artikel 
ilmiah yang disitasi > 2,5% jumlah dosen 

10. Institut harus memfasilitasi  pencapaian 
jumlah Haki ≥ 8 kali jumlah prodi,  1 Paten = 4 
Haki dan  1Penghargaan  = 2 Haki 

11. Jumlah publikasi nasional akreditasi > 50% 
jumlah dosen Atau Jumlah publikasi 
internasinal > 25% jumlah dosen 
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2. Standar Isi Penelitian 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Kedalaman 
dan 
Keluasan 

Institusi harus menetapkan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi penelitian yang 
meliputi materi penelitian dasar dan penelitian 

terapan sebagaimana berikut : 

a. 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. 

b. Materi pada penelitian terapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi 
pada luaran penelitian yang berupa inovasi 

serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 
dunia usaha, dan/atau industry 

2 Materi 

Penelitian 
1. Institut harus mengarahkan Materi pada 

penelitian dasar dan penelitian terapan 
mencakup materi kajian khusus untuk 
kepentingan nasional. 

2. Institut harus menjamin bahwa Materi pada 
penelitian dasar dan penelitian terapan harus 
memuatprinsip-prinsip kemanfaatan, 
kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang 
3. Institut harus memastikan bahwa materi 

penelitian harus selaras dengan tema yang 

telah ditetapkan 
4. Institut harus memastikan bahwa materi 

penelitian harus sesuai dengan visi, misi dan 
tujuan IAILM SURYALAYA 

5.  6.  
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3. Standar Proses Penelitian 

 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman Intitusi harus menyusun pedoman penelitian 

yang mengatur kriteria minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. 

  

2 Kualitas 1. Institusi harus memastikan bahwa Kegiatan 
penelitian merupakan kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan 
dan budaya akademik. 

2. Institusi wajib menjamin bahwa Kegiatan 
penelitian harus mempertimbangkan 
standar mutu, keselamatan kerja, 
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kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 
peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

3. Program studi dan institusi harus 
memastikan bahwa kegiatan penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 
melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 
disertasi, selain harus mememenuhi 
ketentuan pada butir (1) dan butir (2), juga 
harus mengarah pada terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan serta memenuhi 
ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi 
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4. Standar Penilaian Penelitian 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman 1. Institusi/program studi harus menetapkan 
kriterian minimal penilaian terhadap 
proses dan hasil penelitian 

2. Institusi/program studi harus mengatur 
penilaian penelitian yang dilaksanakan 
oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan 
laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 
disertasi diatur berdasarkan ketentuan 
dan peraturan di perguruan tinggi 

  

2 Prinsip 
Penilaian 

Institusi/program studi harus memastikan 
bahwa penilaian proses dan hasil penelitian 

sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 
penilaian paling sedikit: 
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a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk 
memotivasi peneliti agar terus 
meningkatkan mutu penelitiannya; 

b. objektif, yang merupakan penilaian 
berdasarkan kriteria yang bebas dari 
pengaruh subjektivitas; 

c. akuntabel, yang merupakan penilaian 

penelitian yang dilaksanakan dengan 
kriteria dan prosedur yang jelas dan 
dipahami oleh peneliti; dan 

d. transparan, yang merupakan penilaian 
yang prosedur dan hasil penilaiannya 
dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 
3 Integrasi Institusi/program studi harus memastikan 

bahwa penilaian proses dan hasil penelitian, 

selain memenuhi prinsip penilaian 
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sebagaimana dimaksud pada butir (2), juga 

harus memperhatikan kesesuaian dengan 

standar hasil, standar isi, dan standar proses 

penelitian. 

4 Instrument Institusi/program studi harus menetapkan 

metode dan instrumen yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian 
kinerja hasil penelitian dalam penilaian hasil 
penelitian 
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5. Standar Peneliti  

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman 1. Institusi/program studi harus menetapkan 
kriterian minimal penilaian terhadap 
kualifikasi/kemampuan peneliti 

2. Institusi/program studi harus menetapkan 
menentukan kewenangan melaksanakan 
penelitian sesuai dengan pedoman rinci yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 

  

2 Kualifikasi 1. Institusi/program studi harus memastikan 
bahwa peneliti sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) wajib memiliki kemampuan tingkat 
penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 
dengan bidang keilmuan, objek penelitian, 
serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 
penelitian. 
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2. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud 
pada butir (1) harus ditentukan berdasarkan: 
a. kualifikasi akademik; dan 
b. hasil penelitian. 

 

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman Institusi/program studi harus menetapkan 
kriteria minimal sarana dan prasarana yang 
diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan 
proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 
penelitian 

  

2 Kelengkapan 1. Institusi/program studi harus menyediakan 
sarana dan prasarana minimal untuk 
menunjang kebutuhan isi dan proses 

3.  4.  
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penelitian dalam rangka memenuhi hasil 
penelitian 

2. Institusi/program studi harus menjamin 
bahwa Sarana dan prasarana penelitian 
sebagaimana yang dimaksud pada butir 
(1)merupakan fasilitas perguruan tinggi 
yang digunakan untuk memfasilitasi 
penelitian paling sedikit terkait dengan 
bidang ilmu program studi 

3 Pemanfaatan Institusi harus memastikan bahwa  sarana dan 
prasarana penelitian sebagaimana yang 
dimaksud pada butir (2) merupakan fasilitas 
perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk 
proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

  

4 Kualitas Institusi/program studi harus menjamin bahwa 
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud 
pada butir (1) harus memenuhi standar mutu, 
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keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 
dan keamanan peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan 

 

7. Standar Pengelolaan Penelitian 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 
1 Pedoman 1 Institut wajib memiliki panduan tentang 

kriteria peneliti dengan mengacu pada 
standar hasil, standar isi, dan standar proses 
penelitian 

2 Institusi/program studi harus menetapkan 
kriteria minimal tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian. 
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3 Institut wajib menyusun kriteria dan 
prosedur penilaian penelitian paling sedikit 
menyangkut aspek peningkatan jumlah 
publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
jumlah dan mutu bahan ajar 

4 Institut harus menyediakan pedoman yang 
jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar 
implementasi, monitoring, dan evaluasi 
penelitian, penanganan plagiasi dan paten 
(HKI),  perencanaan dan pelaksanaan 
penelitian, dokumentasi proposal penelitian 
dan hasil penelitian yang mudah diakses 
oleh semua pihak (4 aspek) 

2 Kelembagaa
n 

1. Institut harus menetapkan 
lembaga/personel yang bertugas mengelola 
kegiatan penelitian ditiap tingkatan  

11.  12.  
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2. Penetapan struktur, personel dan tupoksi 
lembaga pengelola penelitian harus 
disesuaikan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku serta visi dan misi 
IAILM SURYALAYA 

3. LPPM harus menyusun dan 
mengembangkan rencana program 
penelitian sesuai dengan rencana strategis 
penelitian perguruan tinggi; 

4. LPPM harus menyusun dan 
mengembangkan peraturan, panduan, dan 
sistem penjaminan mutu internal 
penelitian; 

5. LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian; 

6. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan penelitian; 
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7. LPPM harus melakukan diseminasi hasil 
penelitian; 

8. LPPM harus memfasilitasi peningkatan 
kemampuan peneliti untuk melaksanakan 
penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan 
perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); 
dan 

9. LPPM harus memberikan penghargaan 
kepada peneliti yang berprestasi. 

10. LPPM harus melaporkan kegiatan 
penelitian yang dikelolanya. 

3 Renstra Institut harus memiliki rencana strategis 

penelitian yang merupakan bagian dari rencana 

strategis perguruan tinggi 

  

4 
 
 
 

Monitoring 
dan evaluasi 
 
 

1 Institut harus menjaga dan meningkatkan 
mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 
penelitian dalam menjalankan program 
penelitian secara berkelanjutan; 

4  5  
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2 Institut harus melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap lembaga atau fungsi 
penelitian dalam melaksanakan program 
penelitian 

3 Institut harus menyampaikan laporan 
kinerja lembaga atau fungsi penelitian 
dalam menyelenggarakan program 
penelitian paling sedikit melalui pangkalan 
data pendidikan tinggi; 

5 Kapasitas 1 Institut harus mendayagunakan sarana dan 
prasarana penelitian pada lembaga lain 
melalui program kerja sama penelitian 

2 Institut harus melakukan analisis kebutuhan 
yang menyangkut jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana dan prasarana penelitian 

3  4  
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8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman 1 INSTITUT harus menetapkan mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan penelitian 

2 INSTITUT harus menetapkan kriteria minimal 
sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan penelitian. 

  

2 Sumber 
Internal 

1 INSTITUT wajib wajib menyediakan dana 
pengelolaan penelitian 

2 INSTITUT harus menyediakan dana penelitian 
internal minimal sesuai dengan standard 
nasional dalam tiga tahun ke depan 

  

3 Sumber 

ekternal 

1 INSTITUT harus memfasilitasi pengadaan 

pendanaan penelitian yang bersumber dari 
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain 
baik di dalam maupun di luar negeri, atau 

dana dari masyarakat. 
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2 INSTITUT harus memastikan bahwa besaran 
dan proporsi dana penelitian/ funding yang 
diperoleh dari dana institusi nasional 10- 25% 

dari total dana penelitian. 
4 Ketepatan 

Penggunaan 
dana 
Penelitian 

INSTITUT harus memastikan ketepatan 
penggunaan angaran penelitian yang meliputi 
minimal untuk: 

a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 

d. pemantauan dan evaluasi penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 

 

  

5 Ketepatan 
Penggunaan 
dana 

INSTITUT harus memastikan penggunaan dana 

tersebut untuk membiayai : 
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Pengelolaan 
Penelitian 

a. manajemen penelitian yang terdiri atas 

seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil 

penelitian; 

b. peningkatan kapasitas peneliti; dan 

c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak 

kekayaan intelektual (HKI). 
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STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT 

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman INSTITUT harus menetapkan kriteria minimal 

hasil pengabdian kepada masyarakat dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

  

2 Manfaat 1 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
pengabdian kepada masyarakat merupakan 

bagian penyelesaian masalah yang dihadapi 
masyarakat dengan memanfaatkan 
keahlian sivitas akademik yang relevan 
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2 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
pengabdian kepada masyarakat terkait 
dengan pemanfaatan teknologi tepat guna 

3 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
pengabdian kepada masyarakat menjadi 
bahan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi 

4 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
pengabdian kepada masyarakat menjadi 
bahan ajar atau modul pelatihan untuk 

pengayaan sumber belajar 
3 Kualitas INSTITUT harus mendorong tercapainya 

penghargaan terkait pengabdian kepada 
masyarakat di tingkat nasional  
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2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Kedalaman 

dan Keluasan 

1 INSTITUT harus menetapkan kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat. 

2 INSTITUT harus memastikan bahwa 
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian 
kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada butir (1) mengacu pada standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat 

3 INSTITUT harus memastikan bahwa 
kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada butir (1) bersumber dari hasil penelitian 
atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

2 Keterkaiatan 
dengan 
Penelitian 

1 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
penelitian yang dapat diterapkan langsung 
dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna 

2 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
penelitian merupakan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam rangka 
memberdayakan masyarakat 

3 INSTITUTharus memastikan bahwa hasil 
penelitian merupakan teknologi tepat guna 
yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat 

4 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
penelitian adalah model pemecahan 
masalah, rekayasa sosial, dan/atau 
rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan 

6  7  
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langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 
industri, dan/atau Pemerintah 

5 INSTITUT harus memastikan bahwa hasil 
penelitian berorientasi pada perolehan hak 
kekayaan intelektual (HKI) yang dapat 
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 
usaha, dan/atau industri. 
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3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Pedoman Institusi harus menetapkan kriteria minimal 

tentang kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 

  

2 Bentuk 
Pengabdian 

Institusi harus memastikan bahwa kegitan 
pengabdian masyarakat minimal berupa 
kegiatan berikut : 

a. pelayanan kepada masyarakat; 

b. penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya; 
c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau 
d. pemberdayaan masyarakat. 
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3 Capaian 
Pembelajaran 

1 INSTITUT harus menjamin bahwa 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

salah satu dari bentuk pembelajaran 
harus mengarah pada terpenuhinya 
capaian pembelajaran lulusan serta 
memenuhi ketentuan dan peraturan di 

perguruan tinggi. 
2 INSTITUT harus menjamin bahwa 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai 
salah satu dari bentuk pembelajaran 

harus mengarah pada terpenuhinya 
capaian pembelajaran lulusan serta 

memenuhi ketentuan dan peraturan di 
perguruan tinggi. 

  

4 Program 1 INSTITUT harus menjamin bahwa 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat  

3  4  
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diselenggarakan secara terarah, terukur, 
dan terprogram. 

2 INSTITUT harus menjamin bahwa 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh mahasiswa 
dinyatakan dalam besaran satuan kredit 
semester 

 

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1  Institusi harus menetapkan kriteria minimal 
penilaian terhadap proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

  

2  Institusi harus menjamin bahwa penilaian 
proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
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butir (1) dilakukan secara terintegrasi dengan 
prinsip edukatif, yang merupakan penilaian 
untuk memotivasi pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian kepada 
masyarakat; 

3  Institusi harus menjamin bahwa penilaian 
proses dan hasil pengabdian kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) dilakukan secara terintegrasi dengan 
prinsip objektif, yang merupakan penilaian 
berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari 
pengaruh subjektivitas; 

  

4  Institusi harus menjamin bahwa penilaian 
proses dan hasil pengabdian kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) dilakukan secara terintegrasi dengan 
prinsip akuntabel, yang merupakan penilaian 
yang dilaksanakan dengan kriteria dan 
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prosedur yang jelas dan dipahami oleh 
pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  

5  Institusi harus menjamin bahwa penilaian 
proses dan hasil pengabdian kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
butir (1) dilakukan secara terintegrasi dengan 
prinsip transparan, yang merupakan 
penilaian yang prosedur dan hasil 
penilaiannya dapat diakses oleh semua 
pemangku kepentingan 

  

6  Institusi harus memastikan bahwa penilaian 

proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat selain memenuhi prinsip 

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), harus memperhatikan kesesuaian dengan 

standar hasil, standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat. 
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7  Institusi harus menjamin bahwa penilaian 
hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 
meliputi : 
a. tingkat kepuasan masyarakat; 
b. terjadinya 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 
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dimanfaatkan oleh pemangku 
kepentingan. 

6  Institusi menetapkan metode dan instrumen 
yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili 
ukuran ketercapaian kinerja proses dan 
pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada 
masyarakat 

  

 

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 
1  Institusi harus menetapkan kriteria minimal 

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat 
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Kemampuan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang dimaksud  ditentukan 

berdasarkan: 

a.Kualifikasi akademik; 

b.Hasil pengabdian kepada masyarakat. 

2  Institusi harus memastikan bahwa pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib 

memiliki penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 

  

3  Institusi harus menetapkan kewenangan 
melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai peraturan yang berlaku 
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6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Kriteria Institusi harus menetapkan kriteria minimal 
tentang sarana dan prasarana yang diperlukan 
untuk menunjang proses pengabdian kepada 
masyarakat dalam rangka memenuhi hasil 
pengabdian kepada masyarakat 

  

Institusi juga harus memastikan sarana harus 
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 

  

Institusi harus memastikan bahwa Sarana dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada butir (1) 
merupakan fasilitas perguruan tinggi yang 
digunakan untuk memfasilitasi pengabdian 
kepada masyarakat paling sedikit yang terkait 

  



Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IAILM SURYALAYA 

 

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
IAILM SURYALAYA 2015 

 108 

2015 

dengan penerapan bidang ilmu dari program 
studi yang dikelola perguruan tinggi dan area 
sasaran kegiatan. 

2 Pemanfaatan Institusi juga harus memastikan sarana dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada butir (2) 
merupakan fasilitas perguruan tinggi yang 
dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran 
dan kegiatan penelitian. 
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7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 Kelembagaan Institusi harus menetapkan kriteria minimal 
tentang perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

  

Institusi menetapkan lembaga/unit kerja atau 
individu yang bertugas mengelolaa kegiatan 
pengabdian pada masyarakat 

  

Institusi harus menetapkan struktur, tugas dan 
keweangan yang sesuai dengan visi, misi dan 
tujuan IAILM SURYALAYA 

  

Institusi harus menjamin bahwa pembentukan 
lembaga/unit kerja sesuai dengan kebutuhan 
dan ketentuan yang berlaku  
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2 Perencanaan 
dan Pedoman 
PM 

INSTITUT harus menyusun dokumen kebijakan 
dasar pengabdian kepada masyarakat yang 
berbasis penelitian, dilaksanakan di seluruh 
unit kerja secara konsisten. 

  

INSTITUT harus menyusun pedoman 
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 
yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit 
kerja secara konsisten. 

  

LPM wajib menyusun dan mengembangkan 
rencana program pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan rencana strategis 
pengabdian kepada masyarakat perguruan 
tinggi 

  

LPM wajib menyusun dan mengembangkan 
peraturan, panduan, dan sistem penjaminan 
mutu internal kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 
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Institusi harus menetapkan kriteria minimal 
tentang perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

  

INSTITUT harus memastikan bahwa persentase 
pengabdian kepada masyarakat berbasis 
penelitian 30-<40% dari seluruh kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. 

  

3 
 

Pelaksanaan 

dan Evaluasi 

LPM wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

  

LPM wajib melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat; 

  

LPM wajib melakukan diseminasi hasil 
pengabdian kepada masyarakat 
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LPM wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan 
kemampuan pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat 

  

LPM wajib memberikan penghargaan kepada 
pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang 
berprestasi 

  

LPM wajib mendayagunakan sarana dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat 
pada lembaga lain melalui kerja sama 

  

LPM wajib melakukan analisis kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 
sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat 

  

LPM wajib  menyusun laporan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya 

  

INSTITUT wajib menjaga dan meningkatkan 
mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 
pengabdian kepada masyarakat dalam 
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menjalankan program pengabdian kepada 
masyarakat secara berkelanjutan 
INSTITUT wajib melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap lembaga atau fungsi 
pengabdian kepada masyarakat dalam 
melaksanakan program pengabdian kepada 
masyarakat 

  

INSTITUT wajib memiliki panduan tentang 
kriteria pelaksana pengabdian kepada 
masyarakat dengan mengacu pada standar 
hasil, standar isi, dan standar proses 
pengabdian kepada masyarakat 

  

INSTITUT wajib mendayagunakan sarana dan 
prasarana pada lembaga lain melalui kerja 
sama pengabdian kepada masyarakat 

  

INSTITUT wajib melakukan analisis kebutuhan 
yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 
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sarana dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat 
INSTITUT wajib menyampaikan laporan kinerja 
lembaga atau fungsi pengabdian kepada 
masyarakat dalam menyelenggarakan program 
pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 
melalui pangkalan data pendidikan tinggi 
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8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

NO DIMENSI PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 
STARTEGI 

PENCAPAIAN 

1 
Sumber Dana Institusi harus menetapkan kriteria minimal 

tentang kriteria minimal sumber dan 
mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat. 

  

  Institusi wajib menyediakan dana internal 
untuk pengabdian kepada masyarakat 

  

  Institusi wajib memfasilitasi penggalian 
dana pengabdian kepada masyarakat dapat 
bersumber dari pemerintah, kerja sama 
dengan lembaga lain, baik di dalam maupun 
di luar negeri, atau dana dari masyarakat 

  

2 Proses dan 
Penggunaan 

Institusi harus menjamin ketetapatan 
penggunaan dana pengabdian kepada 
masyarakat, yang meliputi : 
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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. 

  Institusi harus menetapkan mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan pengabdian 
kepada masyarakat diatur berdasarkan 
ketentuan di perguruan tinggi 
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  Institusi wajib menyediakan dana 
pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat 

  

  Institusi harus memastikan bahwa dana 
pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat digunakan untuk membiayai: 
a. manajemen pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan, dan diseminasi hasil 
pengabdian kepada masyarakat; serta 

b. peningkatan kapasitas pelaksana. 

  

3 Alokasi INSTITUT/program studi harus 
mengusahakan Persentase dana yang 
dipergunakan untuk pengabdian kepada 
masyarakat 15-<20%. 
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BAB IV 

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DIKTI IAILM 
SURYALAYA 

 
Strategi Pencapaian Standar Pendidikan Tinggi (Standar 

Dikti) dilakukan dengan melibatkan Pimpinan INSTITUT, 

Fakultas, Jurusan/Program Studi dan unit terkait sebagai 

penanggungjawab Standar perlu menyusun dan 

melaksanakan beberapa strategi dalam upaya 

pencapaian Standar tersebut. Strategi pencapaian 

Standar SPMI yang diterapkan di INSTITUT Islam Sultan 

Agung berkaitan dengan penetapan, 

pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, pengem-

bangan / peningkatan kerangka dasar dan upaya 

peninngkatn mutu berkelanjutan (continues 

improvement).  

Dalam upaya pencapaian Standar tersebut, 

beberapa strategi implementasi yang dilakukan dalam 

penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, 

pengendalian.pengembangan / peningkatan Standar, 

antara lain:  
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1. Strategi Penetapan Standar 

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula 

sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan 

menetapkan berbagai standar di tingkat INSTITUT, 

Fakultas, Jurusan, Prodi, Program Pasca Sarjana, 

Lembaga, Biro, Jurusan/Prodi, Laboratorium, dan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam upaya 

peningkatan mutu secara terus menerus dan 

berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di 

INSTITUT Islam Sultan Agung. Dalam penetapan 

standar SPMI INSTITUT Islam Sultan Agung yang 

merupakan turunan dari Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi melalui mekanisme seperti yang 

diatur dalam Manual SPMI INSTITUT Islam Sultan 

Agung.Langkah penetapan standar dilakukan 

dengan berbagai cara sebagai berikut : 

a. Membentuk Tim Adhoc untuk menyusun 

draf standar pendidikan tinggi UNNISISSULA 

b. Mempelajari dan memahami peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku yang 
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relevan dan berkaitan dengan standar 

tersebut 

c. Mengikuti Pelatihan terkait dengan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal   

d. Melakukan studi banding ke berbagai 

INSTITUT yang telah dengan baik 

mengimplementasi Standar SPMI dan 

menjalankan audit internal dan eksternal 

terhadap implementasi SPMI 

e. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait 

dalam perancangan, penyusunan dan 

penetapan Standar di tingkat INSTITUT, 

fakultas,  jurusan/progam studi maupun unit 

di lingkungan IAILM SURYALAYA.  

f. Pimpinan INSTITUT, fakultas, program pasca 

sarjana, jurusan/ program studi, membina 

hubungan dengan berbagai organisasi, 

alumni, pemerintah, dan dunia usaha 

sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam 
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merencanakan penyusunan standar 

akademik. 

 

2. Strategi Pelaksanaan Standar 

Dalam pelaksanaan standar, strategi 

pemenuhan atau pencapaian standar SPMI 

dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam 

Manual SPMI, disamping itu dilakukan pula melalui 

strategi antara lain :  

a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, 

seminar secara terstruktur dan terencana 

baik, yang sesuai dengan muatan standar 

SPMI bagi unit yang penagnggunjawab 

standar.  

b. Melakukan sosialisasi standar SPMI, 

Standard Operasional Prosedur (SOP), 

formulir (borang) kepada para pejabat 

struktural bidang akademik maunpun non 

kademik, para dosen, staf administrasi yang 
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menangani bidang akademik, dan para 

mahasiswa secara periodik. 

 

3. Pengendalian Standar 

Dalam implementasi Standar SPMI diperlukan 

manajemen pengendalian dengan mengacu pada 

manual SPMI serta melalui strategi pengendalian 

Standar SPMI antara lain : 

a. Melaksanakan evaluasi dan usaha 

peningkatan standar SPMI agar terbangun 

“siklus kaizen” yang berkelanjutan atau 

continuous quality improvement.  

b. Melakukan manajemen pengendalian 

Standar SPMI melalui evaluasi 

penyempurnaan dan peninjauan 

pelaksanaan standar yang dilakukan setiap 

akhir periode sesuai dengan siklus standar  

c. Melakukan manajemen pengendalian 

Standar SPMI melalui evaluasi peninjauan 

pelaksanaan standar SPMI yang dilakukan 
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setiap akhir kurun waktu berlakunya standar 

SPMI.  

d. Melaksanakan audit internal guna 

mengetahui kekuatan dan kelemahan 

berbagai kriteria yang terdapat dalam 

dokumen Standar SPMI dan sebagai 

penilaian (assessment) dari setiap unit kerja 

terkait Standar SPMI dalam mengontrol 

pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI yang 

ditetapkan dengan mengacu pada Audit 

Internal Charter INSTITUT Islam Sultan 

Agung  

4. Pengembangan/Peningkatan Standar 

Melaksanakan pengembangan / 

peningkatan standar SPMI yang diperlukan ketika 

standar SPMI dari setiap isi standar dalam satu siklus 

atau kurun waktu tertentu berakhir melalui : 

a. Benchmarking internal (antar 

jurusan/program studi/unit) dan eksternal 
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(antar jurusan/program studi/unit instutusi 

atau perguruan tinggi lain)  

b. Mengusahakan kerjasama dengan antar 

jurusan/progam studi dan atau unit kerja 

internal dan eksternal, pemerintah dan 

swasta baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri dengan tujuan peningkatan mutu 

standar SPMI 
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BAB V 

PIHAK YANG TERLIBAT 

 

Dalam implementasi standar mutu pendidikan tinggi 

IAILM SURYALAYA membutuhkan dukungan dan peran 

serta berbagai pihak. Adapun pihak/subyek yang 

bertanggung jawab terhadap pencapaian/pemenuhan 

standar pendidikan tinggi (Standar Dikti IAILM 

SURYALAYA) yang telah ditetapkan tersebut, yaitu : 

1. Pimpinan INSTITUT (Rektor, Wakil Rektor I, II 

dan III) 

2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan I dan 

II) 

3. Ketua Program Studi (Ketua Program Studi 

dan Kepala Bagian) 

4. Kepala Biro ( Biro Adminitrasi Umum dan Biro 

Adminitrasi dan Pengembangan Akademik) 

5. Kepala Lembaga (Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat, Lembaga 

Pengembangan Budaya Akademik Islami) 
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6. Kepala Satuan (Satua Penjaminan Mutu dan 

Satuan Audit Internal) 

7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT. 

Perpustakaan, UPT. Kerjasama, UPT 

Marketing dan Kehumasan) 

8. Dosen 

9. Tenaga Kependidikan 

10. Mahasiswa 
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BAB VI 

STANDAR , INDIKATOR DAN TARGET 

1. Standar Kopetensi Lulusan 

No Komponen Pernyataan Indikator 
Target 

2015 2016 2017 2018 

1 Perumusan 
Kompetensi 
Lulusan 

Institut/Fakultas/Program studi harus 
merumuskan kompetensi lulusan 
mengacu pada SN Dikti, Hasil Treseur 
Studi, Nilai IAILM SURYALAYA dan Nilai 
Program studi serta KKNI 

 Melakukan treseur study secara rutin dan terdokumentasi 
dengan baik 

 Kompetensi Lulusan terdokumentasi dalam Spesifikasi 
program studi 

 Kompetensi Lulusan dapat diakses oleh stakeholders 

 Program studi mengikuti atau menyelenggarakan diskusi 
terkait dengan kurikulum pada forum program studi 

    

2 Kompetensi 
Sikap 

Lulusan harus memiliki perilaku baik dan 
berbudaya sesuai dengan norma social 
dan nilai-nilai Islam 

 Nilai Agam Islam I minimal B 

 Nilai Agama Islam II minimal B 

 Nilai Agama Islam III minimal B 

 Nilai PPKN minimal B 

 Khatam Al Alqur’an 

 Shalat Jamaah  

 Duha Kampus 
 

60% 
60% 
60% 
60% 
50% 
60% 
50% 

70% 
70% 
70% 
70% 
60% 
70% 
60% 

80% 
80% 
80% 
80% 
70% 
80% 
70% 

90% 
90% 
90% 
90% 
80% 
90% 
80% 
 

3 Kompetensi 
Pengetahua
n 

Lulusan harus menguasai konsep, teori, 
filofosi, metode, bahan 

 Mata Kuliah Kompetensi Utama minimal B 

 IPK Minimal 3 

 IPK > 3.5 

70% 
60% 
5% 

80% 
70% 
10% 

90% 
80% 
15% 

100% 
90% 
20% 
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4 Kompetensi 
Ketrampilan 

Lulusan harus menguasai ketrampilan 
umum 

 Ketrampilan bidang Kewirausahaan dengan predikat baik 

 Ketrampilan bahasa dengan score Toefl minimal 450 

 Ketrampilan bidang IT dengan predikat baik 

 Ketrampilan bidang ledership dengan predikat baik  

50% 
50% 
50% 
50% 

60% 
60% 
60% 
60% 
 

70% 
70% 
70% 
70% 

80% 
80% 
80% 
80% 

Lulusan harus mengusai ketrampian 
khusus 

 Ketrampilan khusus prodi dengan predikat baik 
 

50% 60% 80% 90% 

 

2. Standar Isi  

No Komponen Diskripsi Indikator 
StandarTarget 

2015 2016 2017 2018 

1 Kedalaman 
dan 
Keluasan 

INSTITUT/Fakultas/Program Studi 
memiliki bahan kajian pembelajaran 
dengan kedalam dan keluasan sesuai 
dengan ketentuan perundang dan 
kepentingan IAILM SURYALAYA 

a Kedalam dan keluasan materi pembelajaran sesuai 
dengan diskripsi KKNI 

b Kedalam dan keluasan materi pembelajaran program D3 
menunjukkan pengusaan konsep teori 

c Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program 
S1 menunjukkan pengusaan teori umum dan teori khusus 
secara mendalam 

d Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program 
Profesi menunjukkan pengusaan teori aplikasi dan 
pengetahuan tertentu 

e Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program 
Magister menunjukkan pengusaan konsep teori dan 
apliaksi pengetahuan tertentu 

60% 
 
60% 
 
60% 
 
 
60% 
 
 
50% 
 
 
 
 

70% 
 
70% 
 
70% 
 
 
70% 
 
 
60% 
 
 
 
 

80% 
 
80% 
 
80% 
 
 
80% 
 
 
70% 
 
 
 
 

90% 
 
90% 
 
90% 
 
 
90% 
 
 
80% 
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f Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program 
Doktor menunjukkan penguasaan Filosofi keilmua dan 
bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu 

g Bahan kajian yang tersetruktur dalam mata kuliah harus 
mampu memenuhi kebutuhan kompetensi lulusan 
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60% 

80% 
 
 
70% 

90% 
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3. Standar Proses Pembelajaran 

No Komponen Diskripsi Indikator 
StandarTarget 

2015 2016 2017 2018 

1 Karakteris-tik Dosen harus melakukan pembelajaran 
yang berpusat pada mahasiswa 

a INSTITUT/Fakltas/Prodi harus menyelenggaran proses 
pembelajaran interaktif yang mengutamakan proses 
interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  

b Fakultas/Jurusan/Prodi mengharuskan dosen untuk 
menerapkan metode belajar mengajar student-centered 
learning (learner oriented) dan problems-based learning. 

c INSTITUT/Fakltas/Prodi harus menyelenggaran proses 
pembelajaran  Holistik mendorong terbentuknya pola pikir 
yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi 
keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 

d INSTITUT/Fakltas/Prodi harus menyelenggaran proses 
pembelajaran Integratif untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu 
kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan 
multidisiplin.  
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e INSTITUT/Fakltas/Prodi harus menyelenggaran proses 
pembelajaran saintifik 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. 

2 Perencanaan  Program studi harus memiliki 
Rencana Perkuliahan Semester 
(RPS) untuk setiap mata kuliah 

 Dosen atau Kelompok Dosen harus 
menyusun Rencana Perkuliahan 
semester (RKS) 

 Dosen harus menyusun 
Diktat/handout/modul perkuliahan 

a. Program studi harus mememilki perencanaan 
pembelajaran dalam bentuk Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah 

b Mata kuliah harus dilengkapi dengan diktat/hand 
out/lecture notes 

c Bahan/Materi kuliah harus di up load dalam cyber learning 

d Perencanaan proses pembelajaran harus di sajikan 
dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah 
lain.  

e Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain 
harus ditetapkan ditetapkan dan dikembangkan oleh 
dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok 
keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi dalam program studi. 

f Rencana pembelajaran semester (RPS) harus memuat 
nama program studi, nama dan kode mata kuliah, 
semester, sks, nama dosen pengampu;  capaian 
pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, bahan kajian yang terkait dengan 
kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; 
waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa 
yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 
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dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 
kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar 
referensi yang digunakan.  

g Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditinjau 
dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan 
ilmupengetahuan dan teknologi 

3 Pelaksana-an Dosen harus mampu melakukan proses 
pembelajarn yang berpusat pada 
mahasiswa 

a Pelaksanaan proses pembelajaran harus dalam bentuk 
interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar 
dalam lingkungan belajar tertentu.  

b Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus 
dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester 
(RPS) 

c Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian 
mahasiswa harus mengacu pada Standar Penelitian.  

d Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian 
kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu 
pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.   

e Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus 
dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui 
berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang 
terukur.  

f Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus 
menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai 
dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 
kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah 
dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan.  

g Proses pembelajaran harus menggunakan salah satu 
atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang 
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dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata 
kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 
pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 
masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi 
dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara 
efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan.  

h Bentuk pembelajaran dapat berupa :kuliah; responsi dan 
tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik 
bengkel, atau praktik lapangan. 

i Bentuk pembelajaran program pendidikan program 
sarjana, program magister dan program doktor harus 
ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan 
pengabdian masyarakat 

j Dosen harus memenuhi tingkat kehadiran dosen selama 
satu semester.  

k Lebih dari 90% mahasiswa hadir dalam perkuliahan 
sebagai syarat mengikuti ujian. 

4 Beban Belajar A. INSTITUT/Fakultas/Prodi harus 
menyatakan beban belajar 
mahasiswa dalam besaran 
satuan kredit semester (sks) 

B. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan beban normal 
belajar mahasiswa adalah 9 
(sembilan) jam per hari atau 54 
(lima puluh empat) jam per 

 

a SKS Prodi S1 minimal 144 SKS 

b SKS Prodi S2 minimal 72 SKS 
c Satu SKS bentuk kuliah setara 10 menit, terdiri dari 

perkuliahan 50 menit, tugas terstruktur 50 menit dan tugas 
mandiri 60 menit 

d Beban satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau 
bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup : 
kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit dan 
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minggu setara dengan 20 (dua 
puluh) sks per semester. 

C. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
memberi kesempatan beban 
belajar mahasiswa berprestasi 
akademik tinggi setelah dua 
semester tahun pertama dapat 
ditambah hingga 64 (enam puluh 
empat) 

D. INSTITUT/Fakltas/Prodi harus 
mengaplikasikan masa studi 
terpakai bagi mahasiswa  selama 
3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun 
untuk program diploma tiga; 4 
(empat) sampai 5 (lima) tahun 
untuk program sarjana;  1,5 (satu 
koma lima) sampai 4 (empat) 
tahun untuk program magister, 
dan paling sedikit 3 (tiga) tahun 
untuk program doctor. 

 
 

kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per 
minggu per semester. 

e Beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, 
praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau 
bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 
(seratus enam puluh) menit. 

f  Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) 
sks. 

g Satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu 
semester selama  16 (enam belas) minggu. 

h Beban normal belajar mahasiswa adalah 9 (sembilan) jam 
per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara 
dengan 20 (dua puluh) sks per semester. 

i Mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua 
semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam 
puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua 
puluh empat) sks per semester.  

j Masa studi terpakai bagi mahasiswa  selama 3 (tiga) 
sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga; 4 
(empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program sarjana;  1,5 
(satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program 
magister, dan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program 
doctor. 

k Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan 
berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif 
sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat 
mengikuti program doktor bersamaan dengan 
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penyelesaian program magister paling sedikit setelah 
menempuh program magister 1 (satu) tahun 

 

 

4. Standar Penilaian 

No Komponen Diskripsi Indikator 
StandarTarget 

2015 2016 2017 2018 

1 Prinsip 
Penilaian 

Dosen harus mampu melakukan 
penilaiam menggunakan prinsip 
penilaian yang mencakup prinsip 
edukatif, otentik, objektif, akuntabel, 
dan transparan yang dilakukan secara 
terintegrasi. 

a Dosen memberikan koreksi atas hasil ujian yang 
memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki.  

b Penilaian berorientasi pada proses belajar yang 
berkesinambungan yang menyangkut, sikap 
pengetahuan dan ketrampilan yang diwujudkan dengan 
nilai tugas, teset formatif, quis dan penugasan lainnya 
selama proses pembelajaran berlangsung.  

c Penilaian dengan standar yang jelas yang disepakati 
antara dosen dan mahasiswa.  

d Penilaian menggunkan indicator, bobot dan kriteria yang 
jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh 
mahasiswa. 

e Prosedur dan Hasil penilai dapat diakses oleh semua 
pemangku kepentingan. 
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2 Teknik dan 
Instrumen 

 a Teknik penilaian harus mencakup kajian atas hasil  
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, 
dan angket. 

b  Instrumen penilaian harus mencakup penilaian proses 
dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam 
bentuk portofolio atau karya desain. 

c Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian 
observasi. 

d Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan 
umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan 
memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan 
instrumen penilaian. 

e Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara 
berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 

    

3 Mekanisme 
dan Prosedur 
Penilaian 

 a Mekanisme penilaian harus didasarkan pada tahapan 
yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati 
tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 
penilaian antara penilai dan yang dinilai  

b Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, 
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 

c Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 
mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; 

d Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 
mahasiswa secara akuntabel dan transparan.  

e Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, 
kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, 
pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 
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f Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat 
dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian 
ulang. 

4 Pelaksanaan 
Penilaian 

 a Pelaksanaan penilaian harus  dilakukan sesuai dengan 
rencana pembelajaran.  

b Pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh: dosen 
pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu 
atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 
mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu dengan mengikutsertakan pemangku 
kepentingan yang relevan. 

c Pelaksanaan penilaian untuk program doctor harus 
menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi 
yang berbeda. 

d Pelaksanaan penilaian harus  dilakukan sesuai dengan 
rencana pembelajaran.  

e Pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh: dosen 
pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu 
atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 
mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu dengan mengikutsertakan pemangku 
kepentingan yang relevan. 

f Pelaksanaan penilaian untuk program doctor harus 
menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi 
yang berbeda. 

         

    

5 Pelaporan 
Penilaian 

 a Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan 
mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang 
dinyatakan dalam kisaran: a.huruf A setara dengan angka 
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4 (empat)  berkategori sangat baik; b.huruf B setara 
dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c.huruf C setara 
dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;  d.huruf D 
setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 
e.huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat 
kurang.  

b Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan 
angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 
(empat). 

c Hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa 
setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana 
pembelajaran.  

d Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap 
semester harus dinyatakan dengan indeks prestasi 
semester (IPS). 

e  Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir 
program studi harus dinyatakan dengan indeks prestasi 
kumulatif (IPK). 

f  Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah 
mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester 
(IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan 
memenuhi etika akademik.  

g Mahasiswa program diploma dan program sarjana 
dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban 
belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program 
studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar 
atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol). 
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h  Kelulusan mahasiswa  dari program diploma dan 
program sarjana dinyatakan dengan predikat 
memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan 
kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 
memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 
(IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 
(tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan 
predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks 
prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 
dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa 
dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai 
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma 
nol).  

i Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila 
telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan 
dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang 
ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi 
kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga 
koma nol).  

j Kelulusan mahasiswa  dari program magister dinyatakan 
dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan 
pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus 
dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks 
prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai 
dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan 
lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma 
lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); 
atau  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian 
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apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih 
dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 

k  Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh 
ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan 
pendamping ijazah sesuai dengan peraturan 
perundangan. 
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