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Mutu 
Pendidikan 
Tinggi

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan
tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk
mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi 
yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh
Perguruan Tinggi.
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Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

Sistem 
Penjaminan Mutu 
Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)

Sistem 
Penjaminan 
Mutu Internal 
(SPMI)



adalah kegiatan penilaian melalui
akreditasi untuk menentukan kelayakan
dan tingkat pencapaian mutu program studi
dan perguruan tinggi.

adalah kumpulan data penyelenggaraan 
pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi 
yang terintegrasi secara nasional. 
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Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

Sistem 
Penjaminan 
Mutu Eksternal 
(SPME)

Pangkalan Data 
Pendidikan 
Tinggi (PD Dikti)



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti;
Peningkatan Standar Dikti.
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SPM Dikti

E

PP

SPMI SPME/Akreditasi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti) 

P

P

EP

P Budaya Mutu
§Pola pikir
§Pola sikap
§Pola perilaku
berdasarkan
Standar Dikti

SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pendidikan Tinggi

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat
Terakreditasi
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Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 
62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti →
SPMI memiliki siklus kegiatan yang 
terdiri atas: Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 

Tahun 2016 Tentang SPM Dikti →
Tahapan Akreditasi sbb: 

INTI SPMI

P

P

EP

P

Penetapan Standar 
Dikti

Pelaksanaan Standar
Dikti; 

Evaluasi
(Pelaksanaan) 
Standar Dikti;  

Pengendalian 
(Pelaksanaan) 
Standar Dikti; dan 

Peningkatan Standar
Dikti.

E

PP

Evaluasi Data dan 
Informasi

Penetapan Status 
Akreditasi dan Peringkat
Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi
Status Akreditasi dan 
Peringkat Terakreditasi

INTI SPME



• Pasal 1 angka 17 UU Dikti
Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran
tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 
dan/atau pendidikan vokasi.

• Pasal 33 ayat (4) UU Dikti
Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 6

MODEL ORGANISASI

Permenristekdikti No. 62 
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)

Membentuk unit 
khusus SPMI

Mengintegrasikan
implementasi
SPMI ke dalam
manajemen PT
Mengombinasikan 
kedua model di 
atas

ARAS IMPLEMENTASI SPMI



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
+ +Standar Nasional

Pendidikan Penelitian PKM

PTSN Dikti
Permenristek

dikti
No.44 Tahun

2015

50/2018

Unit
Pengelola

Prodi
Standar

Dikti

Standar Dikti
Ditetapkan
Perguruan

Tinggi

Ditetapkan
Perguruan
Tinggidan
Permenristekdikti
No. 44 Tahun 2015
50/2018

Standar Bidang
Non Akademik

Standar….

Standar ….

Dst

Standar Bidang
Akademik

Standar….

Standar ….

Dst

Standar Nasional

Standar Hasil PKM

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

Standar Pelaksana PKM

Standar Sarpras PKM

Standar Pengelolaan PKM

Standar Pendanaan
& Pembiayaan PKM

Standar Nasional

Standar Hasil Penelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian
Penelitian
Standar Peneliti

Standar Sarpras Penelitian

Standar Pengelolaan
Penelitian

Standar Pendanaan & 
Pembiayaan
Penelitian

Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses
Pembelajaran
Standar Penilaian
Pembelajaran

Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Standar Sarana dan
Prasarana Pbelajaran
Standar Pengelolaan
Pembelajaran
Standar Pembiayaan
Pembelajaran
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Hubungan antara 
SN-Dikti dengan 
Kriteria Akreditasi

(SAN 2017)



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

Visi, Misi, Tujuan, Strategi 1

Tata
Pamong, 

Tata Kelola, 
dan Kerja 

sama

Keuangan,
Sarana, dan
Prasarana

Sumber Daya
ManusiaMahasiswa2 3 4 5

Pengabdian
Kepada

Masyarakat
Pendidikan 6 Penelitian 7 8

Luaran dan Capaian:
Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PkM

Hak Cipta  C> 2018, Direktorat Penjaminan
Mutu
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P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Tahap Membangun SPMI

Dokumen/
Buku 

Kebijakan 
SPMI

Dokumen/
Buku 

Manual 
SPMI

Dokumen/
Buku 

Standar 
SPMI

Dokumen/
Buku 

Formulir 
SPMI

Evaluasi dan
Pengendalian

SPMI

Penerapan
SPMI

(al: Pelembagaan)

Peningkatan
SPMI

K
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ze
n
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M

I





P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI

1.
2.

Tujuan dan maksud Manual SPMI.
Luas lingkup Manual SPMI.ISI
a.
b.
c.
d.
e.

Manual Penetapan Standar;
Manual Pelaksanaan Standar;
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar; Manual

Pengendalian Pelaksanaan Standar; Manual
Peningkatan Standar.

Dokumen/
Buku 
Manual 
SPMI

3.
4.
5.

Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual
SPMI.
Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian
dari Manual SPMI.
Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

6.
7.

8.



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI
1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak

menimbulkan multi tafsir)
Rasionale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut ) Pernyataan
Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)
Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, 
bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian) Interaksi antar
Standar SPMI;
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

ISI

2.
3.

Dokumen/
Buku 
Standar 
SPMI 4.

5.
6.

7.



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI
Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI
sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar
.

ISI

Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai
macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan 
standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.

Dokumen/
Buku 
Formulir 
SPMI



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI
Misalnya terdapat 50 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi

Buku III
STANDAR 

SPMI

Buku IV
FORMULIR 

SPMI

Buku I
KEBIJAKAN 

SPMI

Buku II
MANUAL 

SPMI

Berisi 50 Standar Dikti

Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti. setiap
manual berisi:
• Manual penetapan satu Standar Dikti
• Manual pelaksanaan satu Standar Dikti
• Manual evaluasi pelaksanaan satu Standar Dikti
• Manual pengendalian pelaksanan satu Standar Dikti
• Manual peningkatan satu Standar Dikti

Berisi Kebijakan SPMI di
Perguruan Tinggi yang 
bersangkutan

Berisi satu atau lebih
formulir untuk setiap
Standar Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Alternatif 2 Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2)
Jika terdapat 50 Standar di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:

Setiap Buku Standar Dikti berisi:
(Misalnya Standar Kurikulum)

Bab III
Standar

Kurikulum

Bab I
Kebijakan

SPMI

Bab IV
Formulir 
Standar 

Kurikulum

Bab II
Manual 
Standar 

Kurikulum

50 Buku Standar Berisi:
• Manual Penetapan Standar Kurikulum
• Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum
• Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kurikulum
• Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kurikulum
• Manual Peningkatan Standar Kurikulum



E Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;

• Evaluasi  Standar  Dikti dilakukan dengan  menyelenggarakan  Audit  Mutu
Internal, yaitu memeriksa tentang pemenuhan  Standar Dikti pada Tahap
Pelaksanaan Standar Dikti.
Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;

•

c. Pelaksanaan  Standar  Dikti belum mencaiap Standar Dikti yang telah ditetapkan
d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah

ditetapkan
Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui,
belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan
tindakan Pengendalian Standar Dikti.

•

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



P Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi;

Pengendalian Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti     Pengendalian Standar Dikti

Mencapai Standar Dikti                            Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan
berupaya meningkatkan Standar Dikti

Melampaui Standar Dikti                          Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan
berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti

Belum Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi
pelaksanan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat
dicapai, atau agar pelaksanaan Standar Dikti kembali 
pada Standar Dikti.

Menyimpang dari Standar Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



P Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Manajemen SPMI
PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian
Pelaksanaan, Peningkatan) akan menghasilkan kaizen atau continuous
quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

PPEPP
Sikap Mental

o 

o
o

Quality first
Stakeholder – in
The next process is our 
stakeholder
Speak with data
Upstream management

o

o

PP
EP

P

PP
EP

P

PP
EP

P

PP
EP

PPPEPP

PPEPP

PPEPP

PPEPP



P Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI
Quality first
Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus memrioritaskan mutu.

Stakeholders-in
Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku 
kepentingan (internal dan eksternal).

The next process is our stakeholder
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak
lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus
dipuaskan.

Speak with data
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada
analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa. 

Upstream management
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara
partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.



P Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Contoh Manajemen SPMI
Peningkatan Nilai Akhir (NA) Dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi

NA MK X=70 % A Semester
Ganjil 2019PPEPP

NA MK X=65 % A
PPEPP

Semester
Genap 2018

NA MK X=60 % A

PPEPP
Semester
Ganjil 2018

NA MK X=55 % A

PPEPP
Semester
Genap 2017

NA MK X=50 % A

PPEPP
Semester
Ganjil 2017

PP
EP

P

PP
EP

P

PP
EP

P

PP
EP

P



Pemetaan IED SPMI berbasis 
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IED KRITERIA 1 MEMETAKAN STANDAR VMTS
Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian

Standar No. Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen 
Pendukung

Kesesuaian Visi 1 Kesesuaian visi 
institusi, UPPS, 
dan prodi

Visi UPPS tidak 
menunjukkan 
keterkaitannya 
dengan visi misi 
institusi dan prodi

Visi UPPS menunjukkan 
keterkaitannya dengan visi 
misi universitas tetapi belum 
menunjukkan kaitannya 
dengan visi keilmuan prodi

Visi UPPS menunjukkan 
keterkaitannya dengan visi 
misi institusi dan visi 
keilmuan prodi

Visi UPPS menunjukkan 
keterkaitannya dengan visi misi 
institusi dan visi keilmuan prodi 
dan sudah pernah dievaluasi 
dan ditindaklanjuti

2 Arah misi, 
tujuan, dan 
strategi

Misi, tujuan, dan 
strategi UPPS tidak 
searah dan bersinergi 
dengan misi, tujuan, 
dan strategi institusi

Misi, tujuan, dan strategi 
UPPS searah dan bersinergi 
dengan misi, tujuan, dan 
strategi institusi, tetapi tidak 
mendukung pengembangan 
prodi

Misi, tujuan, dan strategi 
UPPS searah dan 
bersinergi dengan misi, 
tujuan, dan strategi 
institusi, dan mendukung 
pengembangan prodi

Misi, tujuan, dan strategi UPPS 
searah dan bersinergi dengan 
misi, tujuan, dan strategi 
institusi, dan mendukung 
pengembangan prodi, sudah 
dievaluasi dan ditindaklanjuti

Mekanisme 
penyusunan 
VMTS

1 Keterlibatan 
pemangku 
kepentingan

Penyusunan VMTS 
hanya melibatkan 
pemangku internal

Penyusunan VMTS 
melibatkan pemangku 
internal dan eksternal, 
dokumentasi tidak lengkap

Penyusunan VMTS 
melibatkan pemangku 
internal dan eksternal, dan 
didokumentasikan dengan 
lengkap

Penyusunan VMTS melibatkan 
pemangku internal dan 
eksternal, didokumentasikan 
dengan lengkap, serta 
dievaluasi dan ditindaklanjuti

Strategi 
pencapaian 
tujuan

1 Penyusunan 
strategi 
pencaialan 
tujuan

Penyusunan strategi 
pencapaian tujuan 
tidak didasarkan 
pada analisis yang 
memadai

Penyusunan strategi 
pencapaian tujuan 
didasarkan pada analisis 
yang memadai 
menggunakan metode yang 
relevan

Penyusunan strategi 
pencapaian tujuan 
didasarkan pada analisis 
yang memadai 
menggunakan metode 
yang relevan dan 
didokumentasikan dengan 
baik

Penyusunan strategi 
pencapaian tujuan didasarkan 
pada analisis yang memadai 
menggunakan metode yang 
relevan dan didokumentasikan 
dengan baik, dipantau, 
dievaluasi, dan ditindaklanjuti



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATA PAMONG
Kriteria 2: Tatakelola, Tatapamong, Kerjasama
Standar No. Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen 

Pendukung
Standar 
Pengelolaan 
Pembelajar
an

a. UPPS telah memiliki standar pengelolaan 
pembelajaran yang merupakan kriteria minimal 
terkait dengan   
1. Perencanaan  2. Pelaksanaan                                                           
3. Pengendalian  4. Pemantauan dan evaluasi,                                 
5. Pelaporan kegiatan pembelajaran.

UPPS belum 
memiliki sistem 
pengelolaan  
pembelajaran

UPPS sudah 
memiliki sistem 
pengelolaan 
pembelajaran yang 
meliputi aspek 
perencanaan dan 
pelaksanaan

UPPS sudah memiliki sistem 
pengelolaan pembelajaran 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan 
pembelajaran.

UPPS sudah memiliki sistem 
pengelolaan pembelajaran  yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi,  pelaporan kegiatan 
pembelajaran, yang dievaluasi dan 
ditindaklanjuti secara berkala

b. UPPS dalam menetapkan Standar pengelolaan 
pembelajaran yang ditetapkan oleh UPPS telah 
mengacu pada:                                                                         
a. standar kompetensi lulusan                                
b. standar isi pembelajaran                                 
c. standar proses pembelajaran                             
d. standar dosen dan tenaga kependidikan    
e. standar sarana dan prasarana.

UPPS dalam 
menetapkan sistem 
pengelolaan  
pembelajaran tidak 
mengacu pada 
salah satu standar 
pembelajaran

UPPS dalam 
menetapkan sistem 
pengelolaan  
pembelajaran 
mengacu pada pada 
sebagian standar 
pembelajaran

UPPS dalam menetapkan 
sistem pengelolaan  
pembelajaran sudah 
mengacu pada pada semua 
standar pembelajaran.

UPPS dalam menetapkan sistem 
pengelolaan  pembelajaran sudah 
mengacu pada semua standar 
pembelajaran dan sudah 
dimutakhirkan secara berkala

c. Standar pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan 
oleh UPPS telah melingkupi 5 aspek sebagai berikut:                        
1. penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran 
pada setiap matakuliah,           
2. penyelenggaraan progam pembelajaran yang 
disesuaikan dengan standar isi, proses, dan 
penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai 
capaian pembelajaran lulusan,       
3.  penyelenggaraan kegiatan sistemik yang 
menciptakan suasana akademik dan budaya mutu 
yang baik,                                                     
4.  pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi 
secara periodik dalam rangka menjaga dan 
meningkatkan mutu proses pembelajaran,                                                        
5.  pelaporan hasil program pembelajaran secara 
periodik.

Standar 
pengelolaan 
pembelajaran yang 
ditetapkan oleh 
UPPS 
hanyamengacu 
pada aspek 1 

Standar pengelolaan 
pembelajaran yang 
ditetapkan oleh 
UPPS mengacu pada  
aspek 1, 2 dan 
aspek 3

Standar pengelolaan 
pembelajaran yang 
ditetapkan oleh UPPS 
mengacu pada semua 
aspek.

Standar pengelolaan pembelajaran 
yang ditetapkan oleh UPPS mengacu 
pada semua aspek, sudah dievaluasi 
dan ditindak lanjuti.



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN kERJASAMA
Kriteria 2: Tatakelola, Tatapamong, Kerjasama
Standar No. Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen 

Pendukung
Standar 
Pengelolaan 
Pembelajar
an

d. Standar pengelolaan pembelajaran yang 
ditetapkan oleh UPPS telah melingkupi;                                                   
1.  penyusunan kebijakan, rencana strategis dan 
operasional yang terkait dengan proses 
pembelajaran,                                                        
2.  penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai 
dengan jenis dan program pendidikannya,                                                       
3.  program peningkatan mutu pengelolaan prodi                                                            
4.  pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
prodi,                                                      
5. panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengawasan, penjaminan mutu dan 
pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, 
6. penyampaian laporan kinerja program studi.  

Standar 
pengelolaan 
pembelajaran 
yang ditetapkan 
oleh UPPS hanya 
meliputi aspek 1

Standar pengelola 
pembelajaran yang 
ditetapkan oleh 
UPPS meliputi aspek 
1 dan beberapa 
aspek lainnya. 

Standar pengelola 
pembelajaran yang 
ditetapkan oleh UPPS sudah 
meliputi semua aspek 1 
sampai dengan aspek 6.

Standar pengelola 
pembelajaran yang ditetapkan 
oleh UPPS sudah meliputi 
semua aspek 1 sampai dengan 
aspek 6, sudah dievaluasi dan 
ditindaklanjuti.

e. Pengelolaan proses pembelajaran yang telah 
ditetapkan oleh UPPS  terdokumentasi dengan 
baik dan dapat diakses oleh UPPS untuk keperluan 
pengambilan keputusan manajerial dan 
pemutakhiran PD-Dikti.

Pengelolaan 
proses 
pembelajaran 
belum 
terdokumentasi 
dengan baik 

Pengelolaan proses 
pembelajaran sudah 
terdokumentasi 
dengan baik.

Pengelolaan proses 
pembelajaran telah 
terdokumentasi dengan baik 
dan dapat diakses oleh UPPS 
untuk keperluan 
pengambilan keputusan 
manajerial dan 
pemutakhiran PD-Dikti.

Pengelolaan proses 
pembelajaran telah 
terdokumentasi dengan baik 
dan dapat diakses oleh UPPS 
untuk keperluan pengambilan 
keputusan manajerial dan 
pemutakhiran PD-Dikti,  dan 
terdapat laporan untuk publik

f. Pengelolaan proses pembelajaran yang telah 
ditetapkan oleh  UPPS terdokumentasi dengan 
baik dalam:       1. menggunakan  jaringan IT                                                          
2. dapat diakses oleh UPPS untuk keperluan 
pengambilan keputusan manajerial dan 
pemutakhiran PD-Dikti,                                       
3. serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan 
eksternal terkait kerjasama.

Pengelolaan 
proses 
pembelajaran 
yang telah 
ditetapkan oleh 
UPPS  belum 
terdokumentasi 
dengan baik 

Pengelolaan proses 
pembelajaran yang 
telah ditetapkan 
oleh UPPS  
terdokumentasi 
dengan baik  dalam 
2 aspek

Pengelolaan proses 
pembelajaran yang telah 
ditetapkan oleh UPPS  
terdokumentasi dengan baik 
dalam 3 aspek 

Pengelolaan proses 
pembelajaran yang telah 
ditetapkan oleh UPPS  
terdokumentasi dengan baik 
dalam 3 aspek serta 
dimanfaatkan untuk perbaikan 
program yang berkelanjutan
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Standar No
.

Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen

Standar 
Pengelo
laan 
Peneliti
an

a. UPPS  memiliki Unit 
pengelola penelitian 
yang bertugas  
mengelola penelitian 
meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
pemantauan dan 
evaluasi serta pelaporan 
kegiatan penelitian.

UPPS belum 
memiliki 
kelembagaa
n yang 
mengelola 
penelitian

UPPS  memiliki Unit 
pengelola penelitian 
yang bertugas  
mengelola penelitian 
meliputi 
perencanaan, 
pelaksanaan,  serta 
pelaporan kegiatan 
penelitian.

UPPS  memiliki Unit 
pengelola penelitian 
yang bertugas  
mengelola penelitian 
meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
pemantauan dan 
evaluasi serta 
pelaporan kegiatan 
penelitian.

UPPS  memiliki Unit pengelola 
penelitian yang bertugas  
mengelola penelitian meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi serta pelaporan 
kegiatan penelitian, yang 
secara berkala dievaluasi dan 
ditindak lanjuti

b. UPPS memiliki unit 
pengelola penelitian 
untuk memfasilitasi 
pelaksanaan penelitian

UPPS belum 
memiliki 
kelembagaa
n yang 
mengelola 
penelitian

UPPS belum memiliki 
kelembagaan yang 
mengelola penelitian 
tapi kegiatan 
penelitian difasilitasi 
pimpinan  jika ada 
pengajuan oleh prodi 

UPPS memiliki unit 
pengelola penelitian 
untuk memfasilitasi 
pelaksanaan penelitian

UPPS memiliki unit pengelola 
penelitian untuk 
memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian, yang secara 
berkala dievaluasi dan 
ditindak lanjuti
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pengelola
an 
Penelitian

c. Unit pengelola penelitian 
telah melaksanakan:                                                          
1. Penyusunan  dan 
pengembangan rencana 
program penelitian sesuai 
dengan rencana strategis 
penelitian perguruan tinggi                                                     
2. Penyusunan dan 
pengembangan peraturan, 
panduan, dan sistem 
penjaminan mutu internal 
penelitian                                                       
3.Pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan penelitian                                                                 
4. diseminasi hasil penelitian

Unit pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan salah 
satu aspek

Unit pengelola 
penelitian sudah 
melaksanakan dua 
atau tiga aspek

Unit pengelola 
penelitian sudah 
melaksanakan 
semua (empat) 
aspek

Unit pengelola 
penelitian sudah 
melaksanakan semua 
aspek, dan secara 
berkala sudah 
dievaluasi dan 
ditindak lanjuti



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN  TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pengelol
aan 
Penelitia
n

d. Unit pengelola penelitian memfasilitasi peningkatan 
kemampuan peneliti untuk :                     
1.melaksanakan penelitian.                                                                                                   
2.penulisan artikel ilmiah                                                                                
3.perolehan kekayaan intelektual (KI)                       4. 
melapokan kegiatan penelitian yang dikelolanya                                                              
5. memberikan penghargaan kepada peneliti yang 
berprestasi;

Unit pengelola 
penelitian 
melaksanakan 
aspek 1. 

Unit pengelola 
penelitian 
sudah 
melaksanakan 
aspek 1, 2 dan 
4. 

Unit pengelola 
penelitian 
sudah 
melaksanakan 
semua (lima) 
aspek

Unit pengelola 
penelitian sudah 
melaksanakan 
semua aspek dan 
secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti 

e. Unit pengelola penelitian melaksanakan kegiatan:
1. Penyusunan dan pengembangan rencana program
penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian
perguruan tinggi dan Road map Penelitian Program
Studi berbasis capaian pembelajaran
2. Penyusunan 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;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan
lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan
program penelitian secara berkelanjutan
4. pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau
fungsi penelitian dalam melaksanakan program
penelitian

Unit pengelola 
belum 
melaksananka
n kegiatan 
yang sesuai 
dengan 4 
aspek

Unit pengelola 
sudah 
melaksanakan 
1-3 aspek 
terkait 

Unit pengelola 
sudah  
melaksananka
n kegiatan 
yang sesuai 
dengan 4 
aspek

Unit pengelola 
sudah  
melaksanankan 
kegiatan yang 
sesuai dengan 4 
aspek secara 
berkala dan secara 
berkala dievaluasi 
dan ditindak 
lanjuti.



IED KRITERIA 2 MEMETAKAN  TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pengelolaan 
Penelitian

f. Ketersediaan panduan penelitian
oleh Unit pengelola penelitian
tentang kriteria peneliti dengan
mengacu pada standar hasil,
standar isi, dan standar proses
penelitian dan mendayagunakan
sarpras penelitian pada lembaga
lain melalui program kerjasama.

Unit pengelola 
penelitian belum  
memiliki 
panduan yang 
berisi kriteria 
penelitian

Unit pengelola 
penelitian sudah   
memiliki panduan 
kriteria penelitian 
yang meliputi 
standar hasil, 
standar isi, dan 
standar proses 
penelitian

Unit pengelola penelitian 
sudah   memiliki panduan 
kriteria penelitian yang 
meliputi standar hasil, 
standar isi dan standar 
proses penelitian serta 
pendayagunaan sarpras 
penelitian pada lembaga 
lain melalui proram 
kerjasama

Unit pengelola penelitian sudah   
memiliki panduan kriteria 
penelitian yang meliputi standar 
hasil, standar isi dan standar 
proses penelitian serta 
pendayagunaan sarpras penelitian 
pada lembaga lain melalui proram 
kerjasama, yang secara berkala 
dievaluasi dan ditindak lanjuti. 

g. Unit Pengelola penelitian 
melakukan kegiatan:                                                              
1. Analisis kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana dan prasarana 
penelitian                                             
2. Penyampaian laporan kinerja 
lembaga atau fungsi penelitian 
dalam menyelenggarakan 
program penelitian paling sedikit 
melalui pangkalan data 
pendidikan tinggi                                                                         
3. Mengelola kegiatan-kegiatan 
penelitian Program Studi dan 
hibah-hibah penelitian nasional                    
4. Mengelola kegiatan-kegiatan 
penelitian Program Studi dan 
hibah-hibah penelitian 
internasional

Unit pengelola 
belum 
melaksanakan  
keempat  aspek

Unit pengelola 
sudah 
melaksanakan dua 
aspek

Unit pengelola sudah 
melaksanakan semua aspek

Unit pengelola sudah 
melaksanakan keempat aspek 
dengan pendokumentasian yag 
baik dan dapat diakses oleh 
pemangku kepentingan internal 
dan eksternal.



Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pengelolaan 
PkM

a. Ketersediaan rumusan 
kriteria minimal tentang:                                                                
1. perencanaan                                                  
2. pelaksanaan                                                   
3. pemantauan                                                   
4.  evaluasi, pengendalian                               
5. pelaporan kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat;

Belum tersedia 
rumusan kriteria 
minimal 

Sudah ada rumusan 
kriteria minimal 
untuk beberapa 
aspek PkM

Sudah ada rumusan 
kriteria minimal 
yang mencakup 
lima aspek

Sudah ada rumusan 
kriteria minimal yang 
mencakup lima aspek 
disertai evaluasi 
instrumen kepuasan 
mitra kerjasama

b. Keberadaan Unit 
pengelola pengabdan 
kepada masyarakat  
dalam bentuk 
kelembagaan yang 
mengelola pengabdian 
kepada masyarakat, 
seperti lembaga 
pengabdian kepada 
masyarakat; lembaga 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat; atau bentuk 
lain yang sesuai;

Belum ada unit 
pengelola PkM

Sudah ada unit 
pengelola yang 
hanya mengelola 
PkM saja.

Sudah ada unit 
kerja dalam bentuk 
kelembagaan yang 
mengelola 
pengabdian kepada 
masyarakat, seperti 
lembaga 
pengabdian kepada 
masyarakat; 
lembaga penelitian 
dan pengabdian 
kepada masyarakat; 
atau bentuk lain 
yang sesuai;

Telah ada unit kerja 
dalam bentuk 
kelembagaan yang 
mengelola pengabdian 
kepada masyarakat, 
seperti lembaga 
pengabdian kepada 
masyarakat; lembaga 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat; atau 
bentuk lain yang sesuai;  
yang memiliki unit 
hilirisasi
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pengelola
an PkM

c. Keberadaan  kelembagaan yang mengelola 
PkM dan sudah melaksanakan:                                                       
1. Penyusunan dan pengembangan rencana 
program pengabdian kepada masyarakat 
sesuai dengan rencana strategis pengabdian 
kepada masyarakat perguruan tinggi;                                                                   
2. menyusun dan mengembangkan  
peraturan, panduan, dan sistem penjaminan 
mutu internal kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat;                                                                             
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat;                          
4.melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat                                                          
5. melakukan diseminasi hasil pengabdian 
kepada masayarakat;           

UPPS  belum 
memiliki 
kelembagaan 
yang 
mengelola 
PkM

UPPS sudah 
memiliki 
kelembagaan 
yang 
mengelola 
PkM dan 
sudah 
melakukan 
beberapa jenis 
kegiatan

UPPS sudah 
memiliki 
kelembagaan 
yang 
mengelola 
PkM dan 
sudah 
melaksanakan 
semua jenis 
kegiatan

UPPS sudah memiliki 
kelembagaan yang 
mengelola PkM dan 
sudah melaksanakan 
semua jenis kegiatan 
yang dievaluasi dan 
ditindaklanjuti secara 
berkala.

d. Unit pengelola PKM sudah melaksanakan 
kegiatan:                                                              
1. memfasilitasi peningkatan  kemampuan  
pelaksana kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat,                                                        
2. memberikan penghargaan kepada 
pelaksana kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang berprestasi; 

Unit pengelola 
PkM  belum 
melakukan 
kedua aspek

Unit pengelola 
PkM sudah 
melakukan 
salah satu  
aspek

Unit pengelola 
PkM  sudah 
melaksanakan 
kedua aspek

Unit pengelola PkM 
sudah melaksanakan 
kedua aspek, 
kegiatannya 
terdokumentasi 
dengan baik, secara 
berkala dievaluasi dan 
ditindaklanjuti
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pengelola
an PkM

e. Unit pengelola pengabdian kepada 
masyarakat mendayagunakan sarana 
dan prasarana pengabdian kepada 
masyarakat untuk lembaga lain 
melalui kerja sama; 

Unit 
pengelola 
kegiatan 
PkM  belum 
melakukan 
kerjasama 
untuk 
pemanfaata
n sarpras 

Unit 
pengelola 
kegiatan 
PkM sudah 
memanfaat
kan sarpras 
PkM tetapi 
tanpa 
adanya 
kerjasama

Unit 
pengelola 
sudah 
melakukan 
kerjasama 
pemanfaata
n sarpras 
PkM dengan 
lembaga 
lain 

Unit pengelola 
sudah melakukan 
kerjasama 
pemanfaatan 
sarpras abdimas 
dengan lembaga 
lain dan dilakukan 
evaluasi kepuasan 
mitra kerjasama

f. Unit pengelola Pengabdian Kepada 
Masyarakat  telah :                                           
1. melakukan analisis kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat;                                                  
2.menyusun laporan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat yang 
dikelolanya.

Unit 
pengelola 
PkM  belum 
melakukan 
kedua 
kegiatan

Unit 
pengelola 
PkM  sudah 
melakukan 
salah satu  
kegiatan

Unit 
pengelola 
PkM sudah 
melaksanak
an kedua 
kegiatan

Unit pengelola PkM  
sudah 
melaksanakan 
kedua kegiatan dan 
terdokumentasi 
dengan baik dalam 
database institusi 
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Kualitas 
input

1 Ketersediaan 
panduan penerima 
mahasiswa baru

UPPS atau 
institusi 
belum 
mempunyai 
panduan 
tertulis 
tentang 
penerimaan 
mahasiswa 
baru

UPPS atau 
institusi telah 
memiliki 
panduan tertulis 
tentang 
peneriman 
mahasiswa baru 
tetapi belum ada 
bukti 
diimplementasik
an

UPPS atau  institusi 
telah memiliki 
panduan tertulis 
tentang peneriman 
mahasiswa baru 
dan sudah ada 
bukti 
dimplementasikan

UPPS atau  institusi 
telah memiliki panduan 
tertulis tentang 
peneriman mahasiswa 
baru, sudah ada bukti 
dimplementasikan, dan 
panduan tertulus 
tersebut sudah 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti secara 
berkala

Panduan 
Penerimaa
n 
Mahasiswa 
Baru

2 Ketersedian sistem 
pengambilan 
keputusan tentang 
penerimaan 
mahasiswa baru

UPPS atau 
institusi 
belum 
memiliki 
sistem 
pengambilan 
keputusan

UPPS atau 
institusi sudah 
memiliki sistem 
pengambilan 
keputusan tetapi 
belum ada bukti 
dimplementasika
n

UPPS atau institusi 
sudah memiliki 
sistem pengambilan 
keputusan dan 
sudah ada bukti 
dimplementasikan

UPPS atau institusi 
sudah memiliki sistem 
pengambilan 
keputusan, sudah ada 
bukti 
dimplementasikan, dan 
sudah dievaluasi dan 
ditindaklanjuti secara 
berkala



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

1 Ketersediaan 
layanan minat dan 
bakat, karir dan 
kewirausahaan 

Belum ada 
layanan minat 
dan Bakat, 
Karir, atau 
kewirausahaan

Telah ada salah 
satu dari 
layanan minat 
dan bakat, 
karir, atau 
Kewirausahaan

Tersedia layanan 
minat dan bakat, 
karir dan 
kewirausahaan

Tersedia layanan minat 
dan bakat, karir dan 
kewirausahaan yang 
kegiatannya sudah 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti secara 
berkala

1. SK 
Pembentuka
n Unit 
layanan  2. 
Dokumen 
kegiatan unit 
layanan

2

Ketersediaan 
bimbingan dan 
konseling, layanan 
beasiswa, dan 
layanan kesehatan

Belum ada 
bimbingan dan 
konseling, 
layanan 
beasiswa, atau 
layanan 
kesehatan

Sudah tersedia 
bimbingan dan 
konseling, 
layanan 
beasiswa, dan 
layanan 
kesehatan, 
tetapi belum 
berjalan efektif.

Sudah tersedia 
bimbingan dan 
konseling, layanan 
beasiswa, dan 
layanan kesehatan 
yang telah berjalan 
efektif

Sudah tersedia 
bimbingan dan 
konseling, layanan 
beasiswa, dan layanan 
kesehatan yang telah 
berjalan efektif yang 
kegiatannya sudah 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti secara 
berkala

1. SK 
Pembentuka
n Unit 
layanan  2. 
Dokumen 
kegiatan unit 
layanan
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar
Dosen 
dan 
Tenaga 
Kepend
idikan 

a. Kualifikasi 
Dosen 

Belum ada 
dosen yang 
berpendidikan 
S2 (Magister 
atau Magister 
Terapan)

Sebian dosen 
sudah 
berpendidika
n  S2 
(Magister 
atau Magister 
Terapan)

Semua dosen 
telah 
berpendidikan 
S2 (Magister 
atau magister 
terapan)

Semua dosen 
sudah 
berpendidikan 
S2 dan sebagian 
sudah 
berpendidikan 
S3

1. Perencanaan 
pengembangan 
kualifikasi Dosen.                                                                                                           
2. Evaluasi 
kualifikasi Dosen 
secara berkala.                                                                                                              
3. Ijazah

a. Kualifikasi 
Dosen 

Belum ada 
dosen yang 
berpendidikan 
S2 (Magister 
atau Magister 
Terapan)

Sebian dosen 
sudah 
berpendidika
n  S2 
(Magister 
atau Magister 
Terapan)

Semua dosen 
telah 
berpendidikan 
S2 (Magister 
atau magister 
terapan)

Semua dosen 
sudah 
berpendidikan 
S2 dan sebagian 
sudah 
berpendidikan 
S3

1. Perencanaan 
pengembangan 
kualifikasi Dosen.                                                                                                           
2. Evaluasi 
kualifikasi Dosen 
secara berkala.                                                                                                              
3. Ijazah
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar
Dosen 
dan 
Tenaga 
Kepend
idikan 

c. Perhitungan beban kerja dosen yang 
mencakup: 
a. tugas pokok yang terdiri dari: 

(1) perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian proses 
pembelajaran; 

(2) pelaksanaan evaluasi hasil 
pembelajaran; 

(3) pembimbingan dan pelatihan; 
(4) penelitian; dan 
(5) PkMt; 

b.kegiatan dalam bentuk 
pelaksanaan tugas tambahan sesuai 
dengan beban yang diemban; dan 
c. kegiatan penunjang. 

Beban kerja 
dosen dihitung 
hanya 
berdasarkan 
tugas pokok

Beban kerja dosen 
dihitung 
berdasarkan tugas 
pokok dan salah satu 
tugas tambahan 
atau kegiatan 
penunjang

Beban kerja dosen 
dihitung berdasarkan 
tugas pokok dan salah 
satu tugas tambahan 
dan kegiatan 
penunjang

Beban kerja dosen 
dihitung berdasarkan 
tugas pokok dan salah 
satu tugas tambahan 
dan kegiatan penunjang 
serta secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

1. Evaluasi beban kerja  
Dosen                                                                                                                        
2. Bukti Perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pengendalian Tugas 
Pokok pembelajaran.                                                                                                          
3. Kartu PA                                                                                                                           
4. Kartu 
Pembimbingan Skripsi                                                                                                         
5. Laporan Penelitian                                                                                                        
6. Laporan Pengabdian 
Kepada Masyarakat                                                                                                            
7. Bukti kegiatan 
Penunjang

d. Jumlah dan keahlian Dosen tetap Dosen tetap 
yang 
ditugaskan 
secara penuh 
waktu untuk 
menjalankan 
proses 
pembelajaran 
kurang dari 6 
orang.

Minimal ada enam 
dosen tetap yang 
ditugaskan secara 
penuh waktu untuk 
menjalankan proses 
pembelajaran tetapi 
sebagian memiliki 
keahlian di luar 
bidang ilmu yang 
sesuai dengan
disiplin ilmu pada 
program studi. 

Minimal ada enam 
orang dosen tetap 
yang ditugaskan 
secara penuh waktu 
untuk menjalankan 
proses pembelajaran 
dan semuanya 
memiliki keahlian di 
bidang ilmu yang 
sesuai dengan disiplin 
ilmu pada program 
studi. 

Semua Dosen tetap yang 
ditugaskan secara penuh 
waktu untuk 
menjalankan proses 
pembelajaran memiliki 
keahlian di bidang ilmu 
yang sesuai dengan 
disiplin ilmu pada 
program studi (kecuali 
Dosen pengampu 
Matakuliah Wajib 
umum)

1. Profil Dosen tetap
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar
Dosen 
dan 
Tenaga 
Kepend
idikan 

e. Kualifikasi 
Tenaga 
Kependidikan

Belum ada tenaga 
kependidikan yang 
lulusan D3 yang 
sesuai dengan 
kualifikasi tugas 
pokok dan fungsinya. 

Beberapa tenaga 
kependidikan 
(selain tenaga 
administrasi) 
merupakan lulusan 
D3 yang sesuai 
dengan kualifikasi 
tugas pokok dan 
fungsinya. 

Semua tenaga 
Kependidikan (selain 
tenaga administrasi) 
merupakan lulusan 
program diploma 3 (tiga) 
yang sesuai dengan 
kualifikasi tugas pokok 
dan fungsinya. 

Ada tenaga kependidikan 
(selain tenaga administrasi) 
yang merupakan lulusan S2 
atau D4 yang sesuai dengan 
kualifikasi tugas pokok dan 
fungsinya. 

1. Ijazah 
Tendik

f. Kualifikasi 
Tenaga 
Administrasi

Belum ada tenaga 
administrasi  dari 
lulusan SMA atau 
sederajat. 

Beberapa  tenaga 
administrasi  telah 
memiliki kualifikasi 
akademik paling 
rendah SMA atau 
sederajat. 

Semua tenaga 
administrasi  memiliki 
kualifikasi akademik 
paling rendah SMA atau 
sederajat. 

Semua Tenaga administrasi  
memiliki kualifikasi akademik 
paling rendah D1

1. Ijazah 
Tendik

g. Kompetensi 
Tenaga 
Kependidikan

Belum ada tenaga 
kependidikan yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi sesuai 
dengan bidang tugas 
dan keahliannya. 

Beberapa tenaga 
kependidikan telah 
memiliki sertifikat 
kompetensi sesuai 
dengan bidang 
tugas dan 
keahliannya. 

Semua tenaga 
kependidikan yang 
memerlukan keahlian 
khusus telah memiliki 
sertifikat kompetensi 
sesuai dengan bidang 
tugas dan keahliannya. 

Semua tenaga kependidikan 
yang memerlukan keahlian 
khusus telah memiliki 
sertifikat kompetensi sesuai 
dengan bidang tugas dan 
keahliannya dan ada bukti 
peningkatan kompetensi 
lainnya.

1. sertifikat 
kompetensi
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pembia
yaan 
Pembel
ajaran

1Tersedianya:
a. sistem pencatatan 
biaya
b. pelaksanaan 
pencatatan biaya

Belum 
tersedianya 
sistem 
pencatatan 
biaya

Tersedianya 
sistem 
pencatatan 
biaya

Tersedianya 
sistem 
pencatatan biaya 
dan pelaksanaan 
pencatatan biaya

Tersedianya 
sistem pencatatan 
biaya, 
pelaksanaan 
pencatatan biaya, 
dan sistem 
pelaporan

2Kegiatan monev 
pembiayaan 
pembelajaran
a. Pelaksanaan 
analisis biaya 
operasional 
pendidikan tinggi 
b. Pelaksanaan 
evaluasi tingkat 
ketercapaian standar 
satuan biaya

Belum ada 
monev untuk 
pembiayaan 
pembelajaran

Hanya 
melakukan 
analisis biaya 
operasional 
pendidikan 
tinggi

Monev meliputi
analisis biaya
operasional dan 
evaluasi
ketercapaian
standar satuan
biaya

Monev meliputi 
analisis biaya 
operasional, 
evaluasi 
ketercapaian 
standar satuan 
biaya, dan 
melakukan tindak 
lanjut
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA

Standar Pembiayaan 
Penelitian

1Tersedianya dana penelitian internal Tidak ada dana penelitian 
internal

Tersedia dana penelitian 
internal yang berasal dari 
institusi dan mandiri

Tersedia dana penelitian 
internal yang berasal dari 
institusi dan mandiri, 
Pemerintah, atau dari 
sumber dana lainnya dari 
dalam dan luar negeri

Tersedia dana penelitian 
internal yang berasal dari 
institusi dan mandiri, 
Pemerintah, atau dari 
sumber dana lainnya dari 
dalam dan luar negeri dan 
dana hasil hilirisasi 
penelitian (produk)

2Penggunaan dana penelitian meliputi:
a. perencanaan penelitian;
b. pelaksanaan penelitian;
c. pengendalian penelitian;
d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
e. pelaporan hasil penelitian; dan
f. diseminasi hasil penelitian.

Penggunaan dana 
penelitian tidak jelas

Dana penelitian 
digunakan untuk sebagian 
kegiatan 

Dana penelitian 
digunakan untuk semua 
kegiatan

Dana penelitian 
digunakan untuk semua 
kegiatan dan pengusulan 
Hak Kekayaan Intelektual 
(komersialisasi)

3Ketersediaan dana pengelolaan penelitian 
yang digunakan untuk:
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 
kekayaan intelektual (KI)

Dana pengelolaan 
penelitian hanya 
digunakan untuk kegiatan 
(a)

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a) dan (b)

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

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), (b), (c), 
dan kegiatan lain yang 
relevan

Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pembiaya
an 
Penelitian

1Tersedianya dana penelitian 
internal

Tidak ada dana 
penelitian 
internal

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri

Tersedia dana penelitian 
internal yang berasal dari 
institusi dan mandiri, 
Pemerintah, atau dari sumber 
dana lainnya dari dalam dan 
luar negeri

Tersedia dana penelitian internal 
yang berasal dari institusi dan 
mandiri, Pemerintah, atau dari 
sumber dana lainnya dari dalam 
dan luar negeri dan dana hasil 
hilirisasi penelitian (produk)

2Penggunaan dana penelitian 
meliputi:
a. perencanaan penelitian;
b. pelaksanaan penelitian;
c. pengendalian penelitian;
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian;
e. pelaporan hasil penelitian; 
f. diseminasi hasil penelitian.

Penggunaan 
dana penelitian 
tidak jelas

Dana penelitian 
digunakan untuk 
sebagian kegiatan 

Dana penelitian digunakan 
untuk semua kegiatan

Dana penelitian digunakan untuk 
semua kegiatan dan pengusulan 
Hak Kekayaan Intelektual 
(komersialisasi)

3Ketersediaan dana pengelolaan 
penelitian yang digunakan 
untuk:
a. manajemen penelitian yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian;
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; 
c. insentif publikasi ilmiah atau 
insentif kekayaan intelektual 
(KI)

Dana 
pengelolaan 
penelitian 
hanya 
digunakan 
untuk kegiatan 
(a)

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a) 
dan (b)

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

Dana pengelolaan penelitian 
digunakan untuk kegiatan (a), (b), 
(c), dan kegiatan lain yang relevan
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Pembiaya
an PkM

1Tersedianya dana PkM internal Tidak ada 
dana PkM 
internal

Tersedia 
dana PkM 
yang berasal 
dari institusi 
dan mandiri

Tersedia dana PkM 
internal yang berasal 
dari institusi dan 
mandiri, Pemerintah, 
atau dari sumber dana 
lainnya dari dalam dan 
luar negeri

Tersedia dana PkM internal 
yang berasal dari institusi 
dan mandiri, Pemerintah, 
atau dari sumber dana 
lainnya dari dalam dan luar 
negeri dan dana hasil 
hilirisasi penelitian (produk)

2Penggunaan dana PkM meliputi:
a. perencanaan PkM;
b. pelaksanaan PkM;
c. pengendalian PkM;
d. pemantauan dan evaluasi PkM;
e. pelaporan hasil PkM; dan
f. diseminasi hasil PkM.

Penggunaan 
dana PkM 
tidak jelas

Dana PkM 
digunakan 
untuk 
sebagian 
kegiatan 

Dana PkM digunakan 
untuk semua kegiatan

Dana PkM digunakan untuk 
semua kegiatan dan 
pengusulan Hak Kekayaan 
Intelektual (komersialisasi)

3Ketersediaan dana pengelolaan 
PkM yang digunakan untuk:
a. manajemen pengabdian 
kepada masyarakat yang terdiri 
atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan, dan diseminasi hasil 
pengabdian kepada masyarakat;
b. peningkatan kapasitas 
pelaksana

Tidak 
tersedia 
dana untuk 
pengelolaan 
PkM

Dana 
pengelolaan 
penelitian 
hanya 
digunakan 
untuk 
kegiatan (a)

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), dan 
(b)

Dana pengelolaan penelitian 
digunakan untuk kegiatan 
(a), (b), dan publikasi hasil 
kegiatan PkM
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
sarpras 
Pembel
ajaran

1Tersedianya sarana pembelajaran 
yang terdiri 
a. perabot;
b. peralatan pendidikan;
c. media pendidikan;
d. buku, buku elektronik, dan 
repositori;
e. sarana teknologi informasi dan 
komunikasi;
f. instrumentasi eksperimen;
g. sarana olahraga;
h. sarana berkesenian;
i. sarana fasilitas umum;
j. bahan habis pakai; dan
k. sarana pemeliharaan, 
keselamatan, dan keamanan. 

Tersedia 
sebagian 
sarana 
pembelajaran

Tersedia sarana 
pembelajaran 
yang lengkap, 
milik sendiri, 
tetapi kurang 
terawat

Tersedianya 
sarana 
pembelajaran 
yang lengkap, 
milik sendiri, 
terawat dengan 
baik

Tersedianya sarana 
pembelajaran yang 
lengkap, milik sendiri, 
terawat dengan baik, 
dan utilitasnya tinggi

2Pemanfaatan sarana 
pembelajaran

Tersedia 
sarana tetapi 
belum pernah 
dimanfaatkan

Hanya 
menjamin 
penyelenggaraa
n pendidikan 
atau pelayanan 
akademik

Menjamin 
penjenyelenggar
aan pendidikan 
dan pelayanan 
akademik

Menjamin 
penyelenggaraan 
pendidikan, pelayanan 
akademik, dan kegiatan 
lain yang berkaitan 
dengan pembelajaran
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
sarpras 
Pembel
ajaran

3Tersedinya prasarana yang terdiri atas: 
a. lahan;
b. ruang kelas;
c. perpustakaan;
d. laboratorium/studio/bengkel 
kerja/unit produksi;
e. tempat berolahraga;
f. ruang untuk berkesenian;
g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
i. ruang dosen;
j. ruang tata usaha; dan
k. fasilitas umum.

Tersedia 
sebagian 
prasarana 
pembelajaran

Tersedia 
prasarana 
pembelajaran 
yang lengkap, 
milik sendiri, 
tetapi kurang 
terawat

Tersedianya 
prasarana 
pembelajaran 
yang lengkap, 
milik sendiri, 
terawat dengan 
baik

Tersedianya prasarana 
pembelajaran yang 
lengkap, milik sendiri, 
terawat dengan baik, dan 
utilitasnya tinggi

4Ketersediaan sarpras bagi mahasiswa 
berkebutuhan khusus:
a. pelabelan dengan tulisan Braille dan 
informasi dalam bentuk suara;
b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi 
roda;
c. jalur pemandu (guiding block) di jalan 
atau koridor di lingkungan kampus;
d. peta/denah kampus atau gedung 
dalam bentuk peta/denah timbul; 
e. toilet atau kamar mandi untuk 
pengguna kursi roda.

Belum tersedia
sarpras untuk 
mahasiswa 
bekebutuhan 
khusus

Tersedia 
sebagian sarpras 
untuk mahasiswa 
bekebutuhan 
khusus

Tersedia sarpras 
lengkap untuk 
mahasiswa 
bekebutuhan 
khusus

Tersedia sarpras lengkap 
untuk mahasiswa 
bekebutuhan khusus 
ditambah dengan sarpras 
lainnya.

IED KRITERIA 5 MEMETAKAN KEUANGAN DAN SARPRAS



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA

Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
sarpras 
Peneliti
an

1Tersedianya fasilitas 
penunjang kegiatan penelitian

Tidak 
tersedia 
fasilitas 
untuk 
menunjung 
kegiatan 
penelitian

Tersedia 
fasilitas 
minimal 
untuk 
menunjang 
kegiatan 
penelitian

Tersesia 
fasilitas 
lengkap untuk  
menunjang 
kegiatan 
penelitian

Tersedia fasilitas 
sangat lengkap 
untuk menunjang 
kegiatan penelitian

2Kualitas fasilitas penunjang 
kegiatan penelitian yang 
memenuhi standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan 
peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan

Fasilitas 
penunjang 
kegiatan 
penelitian 
belum 
memenuhi 
kualitas

Fasilitas 
penunjang 
kegiatan 
penelitian 
kualitas 

Fasilitas 
penunjang 
kegiatan 
penelitian 
memenuhi 
kualitas 

Fasilitas penunjang 
kegiatan penelitian 
memenuhi kualitas 
minimal dan 
memenuhi kualitas 
tambahan
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
sarpras 
Pengab
dian
kepada 
Masyara
kat

1Tersedianya fasilitas 
penunjang kegiatan PkM

Tidak 
tersedia 
fasilitas 
untuk 
menunjung 
kegiatan 
PkM

Tersedia 
fasilitas 
minimal 
untuk 
menunjang 
kegiatan 
PkM

Tersesia 
fasilitas 
lengkap untuk  
menunjang 
kegiatan PkM

Tersedia fasilitas 
sangat lengkap 
untuk menunjang 
kegiatan PkM

2Kualitas fasilitas penunjang 
kegiatan PkM yang 
memenuhi standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan 
Abdimas , masyarakat, dan 
lingkungan

Fasilitas 
penunjang 
kegiatan 
PkM belum 
memenuhi 
kualitas

Fasilitas 
penunjang 
kegiatan 
PkM kualitas 

Fasilitas 
penunjang 
kegiatan PkM
memenuhi 
kualitas 

Fasilitas penunjang
kegiatan PkM
memenuhi kualitas
minimal dan 
memenuhi kualitas
tambahan
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Isi 
Pembel
ajaran

1Kedalaman materi 
pembelajaran 
mengacu pada CP

Kedalaman 
materi 
pembelajaran 
belum mengacu 
pada CP

Kedalaman 
materi 
pembelajaran 
sebagian 
mengacu pada 
CP

Kedalaman materi 
pembelajaran 
mengacu pada CP

Kedalaman materi 
pembelajaran telah 
mengacu pada CP dan 
sesuai KKNI

2Keluasann materi 
pembelajaran 
mengacu pada CP

Keluasan materi 
pembelajaran 
belum mengacu 
pada CP

Keluasan materi 
pembelajaran 
sebagian 
mengacu pada 
CP

Keluasan materi 
pembelajaran 
mengacu pada CP

Keluasan materi 
pembelajaran mengacu 
pada CP sesuai KKNI

3Penguasaan 
konsep teoritis dan 
ketrampilan

Lulusan mampu 
menguasai 
konsep teoritis

Lulusan mampu 
menguasai 
konsep teoritis 
dan ketrampilan 
tertentu secara 
umum

Lulusan mampu 
menguasai konsep 
teoritis, ketrampilan 
tertentu secara 
umum, dan komsep 
teoritis tertentu dan 
ketrampilan tertentu 
secara mendalam

Lulusan mampu 
menguasai konsep 
teoritis, ketrampilan 
tertentu secara umum, 
dan komsep teoritis 
tertentu dan ketrampilan 
tertentu secara 
mendalam, luas, dan 
pengalaman praktek
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Proses
Pembel
ajaran

1Karakteristik proses pembelajaran: interaktif, 
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, 
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 
mahasiswa 

Proses 
pembelajaran 
tidak 
mempunyai 
karakteristik 
yang jelas

Proses 
pembelajaran 
mempunyai 
sebagian 
karakteristik

Proses 
pembelajaran 
mempunyai 
semua 
karakteristik

Proses pembelajaran 
mempunyai semua 
karakteristik dan 
karakteristik lain (sebutkan)

2Ketersediaan Rencana Pelajaran Semester (RPS) Tidak tersedia 
RPS

Tersedia RPS 
untuk sebagian 
mata kuliah

Tersedia RPS untuk 
semua mata  
kuliah yang 
diajarkan pada 
suatu semester

Tersedia RPS untuk semua 
mata  kuliah yang diajarkan 
pada suatu semester yang 
telah dievaluasi dan 
diperbaruhi secara periodik

3RPS berisi antara lain:
a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, 
semester, sks, nama dosen pengampu;
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 
pada mata kuliah;
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 
tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan;
d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan 
yang akan dicapai;
e. metode pembelajaran;
f. waktu yang disediakan untuk mencapai 
kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan 
dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 
mahasiswa selama satu semester;
h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i. daftar referensi yang digunakan.

Tidak tersedia 
RPS

Isi RPS berupa 
sebagian dari 
aspek yang 
diminta

Isi RPS berisi 
semua aspek yang 
diminta

Isi RPS berisi semua aspek 
yang diminta yang telah 
dievaluasi dan diperbaruhi 
secara periodik
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Proses
Pembel
ajaran

1Peninjauan RPS RPS tidak pernah 
ditunjau

Hanya 
sebagian RPS 
yang pernah 
ditunjau

Isi RPS untuk semua 
mata kuliah ditinjau 
secara berkala

Isi RPS untuk semua 
mata kuliah ditinjau 
secara berkala dan 
terdokumentasi 
dengan baik.

2Metode pembelajaran: 
tatap muka, diskusi 
kelompok, simulasi, studi 
kasus, pembelajaran 
kolaboratif, pembelajaran 
kooperatif, pembelajaran 
berbasis proyek, 
pembelajaran berbasis 
masalah, atau metode 
pembelajaran lain

Metode 
pembelakaran 
hanya berupa 
tatap muka

Metode 
pembelajaran 
berupa 
sebagian 
metode yang 
ada

Metode pembelajaran 
menyangkut semua 
metode yang ada

Metode pembelajaran 
menyangkut semua 
metode yang ada, 
pembelajaran jarak 
jauh, (blended 
learning)

3Bentuk pembelajaran Bentuk 
pembelajaran 
hanya berupa 
kuliah kelas

Bentuk 
pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan 
tutorial; 
seminar; dan 
praktikum

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; responsi 
dan tutorial; seminar; 
praktikum, penelitian, 
perancangan, dan 
pengembangan

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum, 
penelitian, 
perancangan, 
pengembangan, dan 
PkM
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Penilaian
Pembelaj
aran

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

Penilaian hasil 
pembelajaran 
dilakukan 
dengan 
mencakup  
sebagian aspek 
edukatif, 
otentik, 
objektif, 
akuntabel, dan 
transparan

Penilaian hasil 
pembelajaran 
dilakukan 
dengan 
mencakup  
edukatif, 
otentik, 
objektif, 
akuntabel, 
dan 
transparan, 
tetapi kurang 
terintegrasi

Penilaian hasil 
pembelajaran 
dilakukan 
dengan 
mencakup  
edukatif, 
otentik, 
objektif, 
akuntabel, dan 
transparan 
yang dilakukan 
secara 
terintegrasi.

Penilaian hasil 
pembelajaran 
dilakukan dengan 
mencakup  
edukatif, otentik, 
objektif, akuntabel, 
transparan, dan 
prinsip lain yang 
dilakukan secara 
terintegrasi.
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Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Isi 
Peneliti
an 

a. Materi pada penelitian 
dasar berorientasi pada 
luaran penelitian yang 
berupa penjelasan atau 
penemuan untuk 
mengantisipasi suatu 
gejala, fenomena, kaidah, 
model, atau postulat 
baru.

Belum ada 
materi pada 
penelitian 
dasar yang 
sudah 
berorientasi 
pada luaran 
penelitian

Sebagian 
materi pada 
penelitian 
dasar sudah 
berorientasi 
pada luaran 
penelitian

Semua materi 
pada penelitian 
dasar sudah 
berorientasi 
pada luaran 
penelitian

Semua materi 
pada penelitian 
dasar sudah 
berorientasi pada 
luaran penelitian 
yang secara 
berkala dievaluasi 
dan ditindaklanjuti

b. Materi pada penelitian 
terapan berorientasi 
pada luaran penelitian 
yang berupa inovasi serta 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang 
bermanfaat bagi 
masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri

Belum ada 
materi pada 
penelitian 
terapan yang 
berorientasi 
pada luaran 
penelitian

Sebagian 
materi pada 
penelitian 
terapan 
berorientasi 
pada luaran 
penelitian

Semua materi 
pada penelitian 
terapan 
berorientasi 
pada luaran 
penelitian

Semua materi 
pada penelitian 
terapan 
berorientasi pada 
luaran 
penelitian yang 
secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

IED KRITERIA 7 MEMETAKAN PENELITIAN



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

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

Belum ada materi 
pada penelitian 
dasar dan 
penelitian terapan 
yang mencakup 
materi kajian 
khusus untuk 
kepentingan 
nasional

Sebagian materi 
pada penelitian 
dasar dan 
penelitian terapan 
mencakup materi 
kajian khusus 
untuk kepentingan 
nasional

Semua materi pada 
penelitian dasar 
dan penelitian 
terapan mencakup 
materi kajian 
khusus untuk 
kepentingan 
nasional

Semua materi pada 
penelitian dasar dan 
penelitian terapan 
mencakup materi 
kajian khusus untuk 
kepentingan 
nasional yang secara 
berkala dievaluasi 
dan ditindaklanjuti

d. Materi pada 
penelitian dasar 
dan penelitian 
terapan memuat 
prinsip-prinsip 
kemanfaatan, 
kemutahiran, dan 
mengantisipasi 
kebutuhan masa 
mendatang.

Belum ada materi 
pada penelitian 
dasar dan 
penelitian terapan 
yang memuat 
prinsip-prinsip 
kemanfaatan, 
kemutahiran, dan 
mengantisipasi 
kebutuhan masa 
mendatang.

Sebagian materi 
pada penelitian 
dasar dan 
penelitian terapan 
memuat prinsip-
prinsip 
kemanfaatan, 
kemutahiran, dan 
mengantisipasi 
kebutuhan masa 
mendatang.

Semua materi pada 
penelitian dasar 
dan penelitian 
terapan memuat 
prinsip-prinsip 
kemanfaatan, 
kemutahiran, dan 
mengantisipasi 
kebutuhan masa 
mendatang.

Semua materi pada 
penelitian dasar dan 
penelitian terapan 
memuat prinsip-
prinsip kemanfaatan, 
kemutahiran, dan 
mengantisipasi 
kebutuhan masa 
mendatang yang 
secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

IED KRITERIA 7 MEMETAKAN PENELITIAN



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

a. Kegiatan penelitian 
memenuhi kaidah 
dan metode ilmiah 
secara sistematis 
sesuai dengan 
otonomi keilmuan 
dan budaya 
akademik.

Belum ada 
penelitian yang 
sudah memenuhi 
kaidah dan metode 
ilmiah secara 
sistematis sesuai 
dengan otonomi 
keilmuan dan 
budaya akademik.

Sebagian 
penelitian sudah 
memenuhi kaidah 
dan metode ilmiah 
secara sistematis 
sesuai dengan 
otonomi keilmuan 
dan budaya 
akademik.

Semua penelitian 
sudah memenuhi 
kaidah dan 
metode ilmiah 
secara sistematis 
sesuai dengan 
otonomi keilmuan 
dan budaya 
akademik.

Semua penelitian 
sudah memenuhi 
kaidah dan metode 
ilmiah secara 
sistematis sesuai 
dengan otonomi 
keilmuan dan budaya 
akademik yang secara 
berkala dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

b. Kegiatan penelitian 
mempertimbangka
n standar mutu, 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan, serta 
keamanan peneliti, 
masyarakat, dan 
lingkungan

Kegiatan penelitian 
belum 
memperhatikan 
aspek yang ada

Kegiatan penelitian 
sudah 
memperhatikan 
sebagian aspek 
yang ada

Kegiatan 
penelitian sudah 
memperhatikan 
semua aspek yang 
ada

Kegiatan penelitian 
sudah memperhatikan 
semua aspek yang ada 
yang secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

IED KRITERIA 7 MEMETAKAN PENELITIAN



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWAIED KRITERIA 7 MEMETAKAN PENELITIAN
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar 
Penilaian
Penelitian 

a. Penilaian proses dan 
hasil penelitian 
meliputi unsur 
edukatif, obyektif, 
akuntabel, transparan, 
dan dilaksanakan 
secara terintegrasi

Penilaian proses 
dan hasil 
penelitian belum 
mencakup unsur 
edukatif, obyektif, 
akuntabel, 
transparan

Penilaian proses 
dan hasil penelitian 
sudah meliputi 
sebagian unsur 
edukatif, obyektif, 
akuntabel, 
transparan

Penilaian proses dan hasil 
penelitian sudah meliputi 
unsur edukatif, obyektif, 
akuntabel, transparan, dan 
dilaksanakan secara 
terintegrasi

Penilaian proses dan hasil 
penelitian sudah meliputi 
unsur edukatif, obyektif, 
akuntabel, transparan, dan 
dilaksanakan secara 
terintegrasi yang secara 
berkala dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

b. Penilaian pada poin (a) 
memperhatikan 
kesesuaian dengan 
standar hasil, standar 
isi, dan standar proses 
penelitian

Penilaian hasil 
penelitian belum 
memperhatikan 
kesesuaian dengan 
standar hasil, 
standar isi, dan 
standar proses 
penelitian

Penilaian hasil 
penelitian sudah 
memperhatikan 
kesesuaian dengan 
sebagian standar 
yang terdiri atas 
standar hasil, 
standar isi, dan 
standar proses 
penelitian

Penilaian hasil penelitian 
sudah memperhatikan 
kesesuaian dengan semua 
standar yang terdiri atas 
standar hasil, standar isi, 
dan standar proses 
penelitian

Penilaian hasil penelitian 
sudah memperhatikan 
kesesuaian dengan semua 
standar yang terdiri atas 
standar hasil, standar isi, dan 
standar proses penelitian 
yang secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

c. Penilaian 
menggunakan metode 
dan instrumen yang 
relevan, akuntabel, 
dan dapat mewakili 
ukuran ketercapaian 
kinerja proses serta 
pencapaian kinerja 
hasil penelitian

Penilaian belum 
menggunakan 
metode dan 
instrumen yang 
relevan dan 
akuntabel

Penilaian sudah 
menggunakan 
metode dan 
instrumen yang 
relevan dan 
akuntabel

Penilaian sudah 
menggunakan metode 
dan instrumen yang 
relevan, akuntabel, dan 
dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian 
kinerja hasil penelitian

Penilaian sudah 
menggunakan metode dan 
instrumen yang relevan, 
akuntabel, dan dapat 
mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja proses 
serta pencapaian kinerja 
hasil penelitian yang secara 
berkala dievalyasi dan 



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWAIED KRITERIA 8 MEMETAKAN PkM
StandarNo Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar Isi 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat

a. Kedalaman dan keluasan materi 
PkM meliputi: 
(1) penyelesaian masalah yang 
dhadapi masyarakat, 
(2) pemanfaatan teknologi tepat 
guna, 
(3) pengembangan iptek, 
(4) bahan ajar atau modul 
pelatihan untuk pengayaan 
sumber belajar

Kedalaman dan keluasan 
materi PkM tidak ada 
yang memenuhi aspek 

Kedalaman atau 
keluasan materi PkM 
meliputi salah satu satu 
aspek 

Kedalaman dan keluasan 
materi PkM meliputi salah 
satu aspek dan 
terdokumentasi dengan 
baik

Kedalaman dan keluasan materi 
PkM meliputi salah satu atau lebih 
aspek, terdokumentasi dengan baik, 
dan secara berkala dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

Standar Isi 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat

b. Kedalaman dan keluasaan materi 
PkM bersumber dari hasil 
penelitian atau pengembangan 
iptek yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat

Kedalaman dan 
keluasaan materi PkM 
tidak bersumber dari 
hasil penelitian atau 
pengembangan iptek 
yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat

Kedalaman atau 
keluasaan materi PkM 
bersumber dari hasil 
penelitian atau 
pengembangan iptek 
yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat

Kedalaman dan keluasaan 
materi PkM bersumber 
dari hasil penelitian atau 
pengembangan iptek yang 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat

Kedalaman dan keluasaan materi 
PkM bersumber dari hasil penelitian 
atau pengembangan iptek yang 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat yang secara berkala 
dievaluasi dan ditindaklanjuti

c. Hasil penelitian atau 
pengembangan iptek meliputi:
(1) hasil penelitian yang dapat 
diterapkan langsung
(2) pengembangan iptek untuk 
memberdayakan masyarakat
(3) teknologi tepat guna untuk 
peningkatan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat
(4) model pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau 
rekomedasi kebijakan, atau
(5) kekayaan intelektual (KI) yang 
dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, industri

Hasil penelitian atau 
pengembangan iptek 
belum meliputi salah 
satu aspek

Hasil penelitian atau 
pengembangan iptek 
meliputi salah satu 
aspek, tetapi tidak 
terdokumentasi dengan 
baik

Hasil penelitian atau 
pengembangan iptek 
meliputi salah satu aspek, 
dan terdokumentasi 
dengan baik

Hasil penelitian atau pengembangan 
iptek yang meliputi salah satu atau 
lebih aspek yang secara berkala 
dievaluasi dan ditindaklanjuti



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

a. Proses pengabdian 
kepada masyarakat 
terdiri atas 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pelaporan kegiatan

Proses 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
dilakukan secara 
ad hoc

Proses pengabdian 
kepada masyarakat 
meliputi proses 
perencanaan dan 
pelaksanaan

Proses pengabdian 
kepada masyarakat 
meliputi proses 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pelaporan 
kegiatan yang 
terdokumentasi 
dengan baik

Proses pengabdian kepada 
masyarakat meliputi proses 
perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan kegiatan yang 
terdokumentasi dengan baik 
dan secara berkala dievaluasi 
dan ditindaklanjuti

b. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
dapat berupa:
(1) pelayanan kepada 
masyarakat;
(2) penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi sesuai dengan 
bidang keahliannya;
(3) peningkatan 
kapasitas masyarakat; 
(4) pemberdayaan 
masyarakat.

Kegiatan PkM 
tidak merujuk ke 
salah satu dari 4 
jenis kegiatan 
yang ada

Kegiatan PkM 
merujuk ke salah 
satu dari 4 jenis 
kegiatan yang ada

Kegiatan PkM 
merujuk ke salah 
satu dari 4 jenis 
kegiatan yang ada 
dan terdokumentasi 
dengan baik

Kegiatan PkM merujuk ke 
salah satu dari 4 jenis 
kegiatan yang ada dan 
terdokumentasi dengan baik 
yang secara berkala 
dievaluasi dan ditindaklanjuti

IED KRITERIA 8 MEMETAKAN PkM



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

c. Kegiatan PkM 
mempertimbangk
an standar mutu, 
keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan, 
serta keamanan 
pelaksana, 
masyarakat, dan 
lingkungan

Kegiatan PkM tidak 
mempertimbangka
n standar mutu, 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan, serta 
keamanan 
pelaksana, 
masyarakat, atau 
lingkungan

Kegiatan PkM 
mempertimbangk
an sebagian aspek 
dari standar mutu, 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan, 
serta keamanan 
pelaksana, 
masyarakat, dan 
lingkungan

Kegiatan PkM 
mempertimbangk
an standar mutu, 
keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan, 
serta keamanan 
pelaksana, 
masyarakat, dan 
lingkungan

Kegiatan PkM 
mempertimbangkan 
standar mutu, 
keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan 
pelaksana, masyarakat,  
lingkungan, dan aspek 
lain yang relevan yang 
secara berkala dievaluasi 
dan ditindaklanjuti

d. Kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
diselenggarakan 
secara terarah, 
terukur, dan 
terprogram

Kegiatan 
pengabdian 
kepada masyarakat 
diselenggarakan 
tanpa 
memperhatikan 
aspek terarah, 
terukur, dan 
terprogram

Kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
diselenggarakan 
memmerhatikan 
beberapa aspek 
terarah, terukur, 
dan terprogram

Kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
diselenggarakan 
secara terarah, 
terukur, dan 
terprogram

Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 
diselenggarakan secara 
terarah, terukur, 
terprogram, dan aspek 
lain yang relevan yang 
secara berkala dievaluasi 
dan ditindaklanjuti

IED KRITERIA 8 MEMETAKAN PkM



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

a. Penilaian 
kegiatan PkM 
meliputi unsur 
edukatif, 
obyektif, 
akuntabel, 
transparan, dan 
terintegrasi

Penilaian 
kegiatan PkM 
belum 
memperhatikan 
unsur edukatif, 
obyektif, 
akuntabel, 
transparan, 
terintegrasi

Penilaian kegiatan 
PkM meliputi 
sebagian unsur 
edukatif, obyektif, 
akuntabel, 
transparan, dan 
terintegrasi

Penilaian kegiatan 
PkM sudah 
meliputi unsur 
edukatif, obyektif, 
akuntabel, 
transparan, dan 
terintegrasi

Penilaian kegiatan PkM 
sudah meliputi unsur 
edukatif, obyektif, 
akuntabel, transparan, 
aspek lain yang 
relevan, dan 
terintegrasi

b. Penilaian 
proses dan 
hasil PkM harus 
memperhatika
n kesesuaian 
dengan standar 
hasil, standar 
isi, dan standar 
proses PkM

Penilaian hasil 
PkM belum 
memperhatikan 
kesesuaian 
dengan standar 
hasil, standar isi, 
dan standar 
proses PkM

Penilaian hasil 
PkM sudah 
memperhatikan 
kesesuaian 
dengan sebagian 
standar yang 
terdiri atas 
standar hasil, 
standar isi,standar 
proses PkM

Penilaian hasil PkM 
sudah 
memperhatikan 
kesesuaian dengan 
semua standar 
yang terdiri atas 
standar hasil, 
standar isi, dan 
standar proses 
PkM

Penilaian hasil PkM 
sudah memperhatikan 
kesesuaian dengan 
semua standar yang 
terdiri atas standar 
hasil, standar isi, 
standar proses PkM 
yang secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

IED KRITERIA 8 MEMETAKAN PkM



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

c. Kriteria penilaian hasil PkM meliputi:
(1) tingkat kepuasan masyarakat
(2) terjadinya perubahan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan pada 
masyarakat sesuai dengan sasaran 
program;
(3) dapat dimanfaatkannya iptek di 
masyarakat secara berkelanjutan
(4) terciptanya pengayaan sumber 
belajar dan/atau pembelajaran,
(5) teratasinya masalah sosial dan 
rekomendasi kebijakan yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku 
kepentingan.

Penilaian hasil 
PkM belum 
merujuk ke 
salah satu 
kriteria

Penilaian hasil 
PkM sudah 
merujuk ke salah 
satu kriteria

Penilaian hasil PkM 
sudah merujuk ke 
salah satu kriteria 
dan sudah 
terdokumentasi 
dengan baik

Penilaian hasil PkM sudah 
merujuk ke salah satu 
atau lebih kriteria, sudah 
terdokumentasi dengan 
baik, dan secara berkala 
dievaluasi dan 
ditindaklanjuti

d. Penilaian menggunakan metode dan 
instrumen yang relevan, akuntabel, 
dan dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja proses serta 
pencapaian kinerja hasil PkM

Penilaian belum 
menggunakan 
metode dan 
instrumen yang 
relevan dan 
akuntabel

Penilaian sudah 
menggunakan 
metode dan 
instrumen yang 
relevan dan 
akuntabel

Penilaian sudah 
menggunakan 
metode dan 
instrumen yang 
relevan, akuntabel, 
dan dapat mewakili 
ukuran ketercapaian 
kinerja proses serta 
pencapaian kinerja 
hasil PkM

Penilaian sudah 
menggunakan metode 
dan instrumen yang 
relevan, akuntabel, dan 
dapat mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian 
kinerja hasil PkM yang 
secara berkala dievalyasi 
dan ditindaklanjuti

IED KRITERIA 8 MEMETAKAN PkM



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

a. Rumusan  capaian pembelajaran 
lulusan Program studi  yang 
sesuai dengan SN-Dikti dan 
memiliki kesetaraan dengan 
jenjang kualifikasi yang tepat 
pada KKNI

Program studi 
belum 
merumuskan 
capaian 
pembelajaran 

Program studi 
telah memiliki 
rumusan 
capaian 
pembelajaran 
yang sesuai 
dengan SN-
Dikti  

Program studi 
telah memiliki 
rumusan capaian 
pembelajaran 
yang sesuai 
dengan SN-Dikti  
dan memiliki 
kesetaraan dengan 
jenjang yang tepat 
pada KKNI

Program studi telah memiliki 
rumusan capaian 
pembelajaran yang sesuai 
dengan SN-Dikti  dan memiliki 
kesetaraan dengan jenjang 
yang tepat pada KKNI 
ditambah penciri perguruan 
tingginya serta memiiki 
keunggulan yang melampaui 
deskripsi Program Studi 
capaian pembelajaran KKNI 
dan memiliki daya saing pada 
tingkat nasional/ internasional

b. Rumusan capaian pembelajaran 
lulusan telah dijadikan rujukan 
dalam pengembangan: 
1. standar isi pembelajaran, 
2. proses pembelajaran, 
3. penilaian pembelajaran,
4.  dosen dan tenaga 
kependidikan, 
5. sarana dan prasarana 
pembelajaran, dan 
6. pembiayaan pembelajaran.

Rumusan 
capaian 
pembelajaran 
lulusan belum 
dijadikan 
rujukan dalam 
pengembanga
n 6 aspek 
pembelajaran

Rumusan 
capaian 
pembelajaran 
lulusan sudah 
dijadikan 
rujukan untuk 
sebagian aspek 
dalam 
pengembangan 
pembelajaran

Rumusan capaian  
pembelajaran 
lulusan  sudah 
dijadikan rujukan 
dalam 
pengembangan 6 
aspek 
pembelajaran

Rumusan capaian 
pembelajaran lulusan  sudah 
dijadikan rujukan dalam 
pengembangan 6 aspek 
pembelajaran dan aspek 
lainnya dalam pengelolaan 
pembelajaran

IED KRITERIA 9 MEMETAKAN LUARAN TRIDHARMA



IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar NoIndikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar
Kompetensi 
Lulusan

c. UPPS  secara mandiri 
atau bersama Forum 
Program Studi sejenis 
telah:                                                 
1. Menyusun rumusan 
pengetahuan dan 
keterampilan khusus 
pada capaian 
pembelajaran lulusan. 
2.Mengusulkan 
rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 
kepada Ditjen.  

UPPS belum 
menyusun 
rumusan 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
khusus .

UPPS 
menyusun 
rumusan 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
khusus  
bersama  
dari prodi 
sejenis.

UPPS dan 
program studi 
telah 
menyusun 
rumusan 
capaian 
pembelajaran 
dan 
mengusulkan
nya kepada 
Ditjen

UPPS dan program studi 
telah menyusun rumusan 
capaian pembelajaran 
dan mengusulkannya 
kepada Ditjen dengan 
melibatkan  pemangku 
kepentingan internal 
maupun eksternal 
termasuk dunia industri 
skala nasional serta 
mengusulkan hasilnya ke 
ditjen belmawa untuk 
ditetapkan dan menjadi 
rujukan capaian 
pembelajaran lulusan 
program studi sejenis.
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar
hasil 
penelitian

a. Keberadaan pedoman penentuan  kriteria 
minimal hasil penelitian yang memenuhi aspek:                                              
1. Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi merupakan semua 
luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik.                       
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing bangsa.   

Unit pengelola 
penelitian 
belum memiliki 
pedoman 
penentuan 
kriteria minimal 
hasil penelitian

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi 
1 - 3 aspek

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian yang 
memenuhi 
keempat aspek

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian yang 
memenuhi keempat  
aspek, terdokumentasi 
dengan lengkap, dan 
dapat diakses oleh 
pemangku 
kepentingan internal 
dan eksternal 

b. UPPS memastikan pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil penelitian.                             
1. Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi merupakan semua 
luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik                       
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing bangsa.   

Unit pengelola 
penelitian 
belum 
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan 
kriteria minimal 
hasil penelitian

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan 
kriteria minimal 
hasil penelitian 
meliputi 1-3 aspek

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan 
kriteria minimal 
hasil penelitian 
meliputi  keempat 
aspek

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi  
keempat aspek, 
terdokumentasi 
dengan lengkap, dan 
dapat diakses oleh 
pemangku 
kepentingan internal 
dan eksternal 
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar
hasil 
penelitian

c. Unit Pengelola  penelitian sudah 
menetapkan:                     
1. Hasil penelitian mahasiswa diarahkan 
untuk memenuhi  capaian pembelajaran 
lulusan, dan ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                           
2. Hasil penelitian mahasiswa diarahkan 
untuk memenuhi ketentuan dalam 
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi       
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat                                      
4. meningkatkan  daya saing bangsa.                                   

Unit pengelola 
penelitian 
belum 
menetapkan 
hasil penelitian 
mahasiswa 

Unit pengelola 
penelitian 
sudah  
menetapkan 
hasil penelitian 
mahasiswa 
meliputi 1-3 
aspek

Unit pengelola 
penelitian 
sudah  
menetapkan 
hasil 
penelitian 
mahasiswa 
meliputi 4 
aspek

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian mahasiswa 
meliputi 4 aspek,  
terdokumentasi 
dengan lengkap, dan 
dapat diakses oleh 
pemangku kepentingan 
internal dan eksternal 

d. Unit pengelola penelitian dan Program 
Studi melaksanakan transparansi hasil 
penelitian  dengan cara:                                
1. diseminarkan                          
2. dipublikasikan                          
3. dipatenkan                                 
4. dan/atau cara lain yang dapat digunakan 
untuk menyampaikan hasil penelitian 
kepada masyarakat

Unit Pengelola 
penelitian 
belum 
melaksanakan 
transparansi 
hasil penelitian

Unit Pengelola 
penelitian 
sudah  
melaksanakan 
transparansi 
hasil penelitian 
dengan 1-3 
cara

Unit Pengelola 
penelitian 
sudah  
melaksanakan 
transparansi 
hasil 
penelitian 
dengan 
keempat cara 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian dengan 
keempat cara dan 
dapat diakses oleh 
seluruh pemangku 
kepentingan dan dpat 
digunakan untuk 
mengambil keputusan.
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IED KRITERIA 3 MEMETAKAN  MAHASISWA
Standar No Indikator Belum Sebagian Memenuhi Melampaui Dokumen
Standar
hasil PkM

1 Unit Pengelola PkM 
menyediakan  rumusan 
kriteria minimal tentang 
hasil pengabdian kepada 
masyarakat yang diarahkan 
untuk menerapkan, 
mengamalkan, dan 
membudayakan ipteks guna 
memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa; 

Rumusan 
kriteria 
minimal hasil 
PkM belum 
disediakan 
oleh unit 
Pengelola PkM

Rumusan kriteria 
minimal telah 
disediakan untuk 
menerapkan 
ipteks secara 
umum

Telah tersedia rumusan 
kriteria minimal tentang 
hasil pengabdian kepada 
masyarakat yang diarahkan 
untuk menerapkan, 
mengamalkan, dan 
membudayakan ipteks 
guna memajukan 
kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa; 

Telah tersedia rumusan kriteria 
minimal tentang hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang diarahkan 
untuk menerapkan, mengamalkan, 
dan membudayakan ipteks guna 
memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
memberikan arah dan fokus kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat

2 Unit Pengelola PkM  sudah 
membuat rumusan kriteria 
minimal tentang hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat merupakan 
penyelesaian masalah yang 
dihadapi masyarakat 
dengan memanfaatkan 
keahlian sivitas akademika 
yang relevan, pemanfaatan 
teknologi tepat guna, bahan 
pengembangan ipteks, 
bahan ajar atau modul 
pelatihan untuk pengayaan 
sumber belajar;

Unit pengelola 
PkM belum 
merumuskan  
kriteria 
minimal hasil 
PkM 

Unit pengelola 
PkM  
merumuskan  
kriteria minimal 
hasil PkM guna 
menyelesaikan 
masalah yang 
dihadapi 
masyarakat 
memanfaatkan 
keahlian sivitas 
akademika yang 
relevan

Rumusan kriteria minimal 
tentang hasil pengabdian 
kepada masyarakat 
merupakan penyelesaian 
masalah yang dihadapi 
masyarakat dengan 
memanfaatkan keahlian 
sivitas kademika yang 
relevan, pemanfaatan 
teknologi tepat guna, 
bahan pengembangan 
ipteks, bahan ajar atau 
modul pelatihan untuk 
pengayaan sumber belajar;

Rumusan kriteria minimal tentang 
hasil pengabdian kepada masyarakat 
merupakan penyelesaian masalah 
yang dihadapi masyarakat dengan 
memanfaatkan keahlian sivitas 
kademika yang relevan, pemanfaatan 
teknologi tepat guna, bahan 
pengembangan ipteks, bahan ajar atau 
modul pelatihan untuk pengayaan 
sumber belajar, hasil pengabdian 
kepada masyarakat merupakan 
penyelesaian masalah yang dihadapi 
masyarakat Indonesia/nasional dan 
Internasional 
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Laporan Evaluasi Diri
APS 4.0



Mapping Kriteria 1 ke PPEPP



Mapping Kriteria 2-8 ke PPEPP



Kepuasan PenggunaK

Kegiatan Responden

Pelaksanaan belajar mengajar Mahasiswa, Dosen

Umpan balik mahasiswa terhadap dosen Mahasiswa

Pengelolaan SDM Dosen, Tendik

Penelitian dan PkM Dosen

Kerjasama Mitra Kerjasama



• Pengukuran dilakukan dengan, misalnya, survei
• Prodi perlu menunjukkan (melaporkan) tingkat

validitas dan reliabilitas dari instrument survei yang 
digunakan

Kepuasan PenggunaK



C. Kriteria
Bab II. LAPORAN EVALUASI DIRI





Tambahkan
Strategi

Mekanisme

Praktik Baik

Hambatan

Pemosisian Prodi di UPPS/Institusi




