
 

 
 

 

LAPORAN 

PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

 
 
 
 
 
 
 
 

UPPS 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

PS/Unit Kerja 

Hubungan Internasional 

Periode Mutu 

21HI0 
2020/2021 / September 

  



  



LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 

 

UPPS    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

PS/Unit Kerja   PPK0-S1 Ilmu Hubungan Internasional 

Periode Mutu   21HI0 

Tanggal Mulai Audit   20/09/2021 

Tanggal Selesai Audit   23/09/2021 

Audite Jabatan Tanda Tangan 

Dr. Rinikso Kartono, M.Si Dekan 
 

M. Syaprin Zahidi, M.A. Ketua Program  

 

 

Audite Jabatan Tanda Tangan 

Dr. Ir. Sulianto, M.T. Auditor Internal Institusi 

 

Dr. Hari Windu Asrini, M.Si. Auditor Internal Institusi 

 

 

 

Malang, 23 September 2021 

a.n Kepala BPMI 

Kepala Bagian Akreditasi & Pemeringkatan 

 

 

 

Dr. Ainur Rofieq, M.Kes 



A. PENDAHULUAN 

 
 
 

A.1. TUJUAN 

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah: 

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.,Memastikan 
kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS/Prodi/OTK terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu. ,Memetakan 
kesiapan UPPS/Prodi/OTK dalam melaksanakan program akreditasi,Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS/Prodi/ 
OTK,Memetakan peluang peningkatan mutu UPPS/Prodi/OTK,Laiinya. 

 
 

A.2. BIDANG 

Bidan yang tercakup dalam Audit Mutu Internal ini adalah: 

<br>C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,<br>C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama,<br>C3 - Mahasiswa,<br>C4 - Sumber Daya 
Manusia,<br>C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana,<br>C6 - Pendidikan,<br>C7 - Penelitian,<br>C8 - Pengabdian,<br>C9 - Luaran dan 
<br>Capaian Tridharma,<br>C10 - Jati Diri dan AIK 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

 
C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  

C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.1.0.U 
.1A 

Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan 
strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola 
program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, 
mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan 
program studi serta mendukung pengembangan program studi, 
yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta 
laporan pelaksanaannya. 

Mencapai memiliki visi, musu, 
tujuan dan strategi 
yang searah dan 
bersinergi dengan 
perguruan tinggi dan 
UPPS serta sesuai 
dengan 
pengembangan 
program studi 

Penyelarasan Visi Misi 

U.1.0.U 
.1B 

Ketua UPPS memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan 
penetapan serta mekanisme dalam mendokumentasi dengan 
melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, 
mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, 
pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/ 
pemerintah), dalam penyusunan VMTS UPPS. 

Mencapai memiliki 
kebijakan dan 
mekanisme 
penyusunan dan 
penetapan yang 
melibatkan 
semua 
pemangku 
kepentingan 
baik internal dan 
eksternal 

 
Penyelarasan Visi, Misi, 
Tujuan dan Strategi 

U.1.0.U 
.1C 

Ketua UPPS menetapkan strategi yang efektif untuk pencapaian 
tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan 
menggunakan metode yang relevan, dimana pada 
pelaksanaannya dilakukan pemantauan, evaluasi yang 
ditindaklanjuti serta dilengkapi dengan dokumentasi. 

Mencapai memiliki strategi 
pencapaian tujuan 
yang 
terdokumentasi dan 
disusun secara 
sistematis dan 
menggunakan 
metode yang 
relevan 

PS juga melakukan 
evaluasi dan 
pemantauan yang 
diikuti dengan 
tindak lanjut 

 
Penyelarasan Visi, Misi, 
Tujuan dan Strategi 

U.1.0.T 
.1 

Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang 
visi misi tujuan dan strategi yang penetapannya berdasarkan 
standar UPPS dan Institusi, di mana data indikator kinerja 
tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk 
perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menunjukkan daya saing 
UPPS dan program studi di tingkat internasional. 

Mencapai memiliki IKT VMTS 
yang menunjukkan 
adanya daya saing 
pada tingkat 
internasional 

 
Penyelarasan Visi, Misi, 
Tujuan dan Strategi 

U.1.0.T 
.2 

Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi 
keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 
UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode 
yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya 
dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis 
evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja 
dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup 
identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan 
faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat 
tindak lanjut yang akan dilakukan. 

Mencapai memiliki analisis 
keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
yang mencakup 2 
aspek 

 

U.1.0.T 
.3 

Ketua UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan sistem 
penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan strategi 
(akademik dan nonakademik) setiap tahunnya, yang mencakup 
5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana 
penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan 
SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) 
terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti 
sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki 
external benchmarking dalam peningkatan mutu. 

Mencapai melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal dan 
memiliki laporan 
SPMI 

 

U.1.0.T 
.4 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran 
kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku 
kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, 
pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) yang dilakukan 
setahun sekali terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, 
tujuan, dan strategi, yang memenuhi aspek berikut (1) 
menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah 
digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya 
terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang 
tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat 
kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan 
peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) 
dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan 
dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan 
mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. 

Mencapai memiliki hasil 
pengukuran 
kepuasan kepada 
para pemangku 
kepentingan 

 

U.1.0.T 
.5 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan surve 
pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi terhadap seluruh 
pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, 
dan stakeholder lainnya) yang dilakukan secara periodik 2 tahun 
sekali, sehingga diperoleh laporan dengan tingkat pemahaman 
minimal baik. 

Mencapai memiliki hasil survei 
terkait pemahaman 
VMTS kepada 
pemangku 
kependingan 
secara periodic 2 
tahun sekali 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.1.0.T 
.6 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi visi, 
misi, tujuan, dan strategi secara periodik 2 tahun sekali, melalui 
berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder 
internal dan eksternal. 

Mencapai melakukan sosialisasi 
VMTS melalui 
berbagai media yang 
mudah diakses baik 
stakeholder internal 
dan eksternal 

 

U.1.0.T 

.7 

Ketua Proagram Studi merumuskan visi misi program studi 

didasarkan pada visi misi UPPS, sudah berciri scientific vision 
(keilmuan program studi), karakteristik program studi 
kesepakatan asosiasi, direview secara berkala dalam periode 
renstra. 

Mencapai Rumusan visi misi 

program studi sudah 
berciri scientific 
vision 

 

C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama  

C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.2.0.U 
.1A 

Ketua UPPS menetapkan, Kelengkapan struktur organisasi dan 
keefektifan penyelenggaraan organisasi yang memenuhi empat 
dokumen formal yang meliputi (1) struktur organisasi; (2) tata 
kerja; (3) dilengkapi tugas dan fungsinya; dan (4) ada bukti 
berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, efektif, 
dan efisien. 

Mencapai memiliki 
kelengkapan struktur 
organisasi dan 
keefektifan 
penyelenggaraan 
organisasi yang 
sesuai. 

 

U.2.0.U 
.1B 

Ketua UPPS menetapkan, Perwujudan good governance dan 
pemenuhan lima pilar sistem tata pamong mencakup (1) kredibel, 
(2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil 
untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. 

Mencapai mewujudkan good 
governance dan 
pemenuhan lima 
pilar sistem tata 
pamong 

 

U.2.0.U 
.2A 

Ketua UPPS memiliki, Komitmen dalam pengelolaan 
kepemimpinan dan kemampuan manajerial di UPPS dan program 
studi yang memenuhi tiga kriteria yaitu kepemimpinan 
operasional, organisasional, dan publik. 

Mencapai memiliki komitmen 
dalam pengelolaan 
kepemimpinan dan 
kemampuan 
manajerial di UPPS 
dan program studi. 

 

U.2.0.U 
.2B 

Ketua UPPS memiliki, Kapabilitas pimpinan UPPS yang mencakup 
enam aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) 
penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pengendalian dan 
pengawasan, serta (6) pelaporan yang menjadi dasar tindak 
lanjut. 

Mencapai Ketua UPPS memiliki 
kapabilitas 
kepimpinan yang 
mencakup enam 
aspek: (1) 
perencanaan; (2) 
pengorganisasian; 
(3) penempatan 
personel; (4) 
pelaksanaan; (5) 
pengendalian dan 
pengawasan; serta 
(6) pelaporan yang 
menjadi dasar tindak 
lanjut. 

 

U.2.0.U 
.3 

Ketua UPPS bersama Ketua Lembaga Kerjasama menetapkan 
kebijakan pelaksanaan kerjasama yang memenuhi empat aspek 
(1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses 
pembelajaran, penelitian, PkM, (2) memberikan peningkatan 
kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS, (3) memberikan 
kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya dan 
menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, dengan target 
(a) memenuhi tiga aspek, (b) Pada 85% dari total kerjasama. 

Mencapai memiliki kebijakan 
pelaksanaan 
kerjasama 
memenuhi 4 aspek: 
(1) memberikan 
manfaat bagi PS 
dalam pemenuhan 
proses 
pembelajaran, 
penelitian, PkM; (2) 
memberikan 
peningkatan kinerja 
tridharma dan 
fasilitas pendukung 
PS; (3) memberikan 
kepuasan kepada 
mitra industri dan 
mitra kerjasama 
lainnya dan 
menjamin 
keberlanjutan 
kerjasama dan 
hasilnya. 

 

U.2.0.U 
.4A 

Ketua UPPS bersama Lembaga Kerjasama menetapkan, a. Target 
kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan 
dengan prodi yang dikelola oleh UPPS dengan target capaian 
Rata-rata kerjasama dalam tiga tahun (RK) ≥ 4 

Mencapai memiliki target 
kerjasama dibidang 
pendidikan, 
penelitian dan PkM 
yang relevan dengan 
prodi yang dikelola 
oleh UPPS. 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.2.0.U 
.4B 

Ketua UPPS bersama Lembaga Kerjasama menetapkan, b. 
Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang 
relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dengan 

target Rata-rata kerjasama dalam tiga tahun (NI) ≥ a 

Mencapai Telah melaksanakan 
kerjasama di tingkat 
internasional, 
nasional, wilayah/ 
lokal yang relevan 
dengan program studi 
dan dikelola oleh 
UPPS. 

 

U.2.0.T 
.1 

Ketua UPPS menetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di 
bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. (Lihat target 
capaian berkode U. 2.0.T.1) 

Mencapai PS menetapkan dan 
memiliki IKT sesuai 
dengan standar 
institusi dan UPPS 

 

U.2.0.T 
.2 

Ketua UPPS melakukan analisis keberhasilan dan/atau 
ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada tata pamong, 
tata kelola, dan kerjasama yang memenuhi dua aspek (Lihat IKT 
berkode U.2.0.T.2), serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya 
dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

Mencapai Memiliki analisis 
dokumen yang 
dipublikasikan yang 
menyatakan 
pencapaian kinerja 
pada tata pamong, 
tata Kelola, dan 
Kerjasama yang 
memenuhi 2 aspek 
pada setiap 
tahunnya 

 

U.2.0.T 
.3 

Ketua UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang tata 
pamong, tata kelola, dan kerjasama (akademik dan nonakademik) 
yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek (Lihat IKT 
berkode U.2.0.T.3). Pelaksanaan tersebut dilaporkan setiap tahun 
akademik. 

Mencapai Memiliki laporan 
SPMI setiap 
tahunnya dengan 
memenuhi lima 
aspek baik akademik 
dan non akademik 

 

U.2.0.T 
.4 

Ketua UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku 
kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, 
pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan 
manajemen bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, 
yang memenuhi enam aspek. Pengukuran kepuasan tersebut 
dilakukan setahun sekali. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 
(mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, 
lulusan, pengguna, 
mitra industri, dan 
mitra lainnya) 
terhadap layanan 
manajemen bidang 
tata pamong, tata 
kelola, dan 
kerjasama, yang 
memenuh enam 
aspek minimal 
setahun sekali 

 

C3 - Mahasiswa  

C3-1: Mahasiswa  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.3.0.U 
.1A 

Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa 
sehingga: Memiliki kebijakan dan panduan metode rekrutmen dan 
sistem seleksi dengan target capaian berkode U.3.0.U.1A 

Mencapai memiliki dokumen 
tentang sistem 
penerimaan 
mahasiswa baru 
yang lengkap, 
mencakup: kebijakan 
seleksi, kriteria 
seleksi, sistem 
pengambilan 
keputusan, dan 
prosedur 
penerimaan, yang 
dilaksanakan secara 
konsisten. 

 

U.3.0.U 
.1B 

Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa 
sehingga: Memiliki kriteria/Keketatan penerimaan mahasiswa 
pada semua tingkat dengan persyaratan tertentu (lihat target 
capaian berkode U.3.0.U.1.B) 

Mencapai Memiliki kriterai 
penerimaan 
mahasiswa baru 
yang ketat 

 

U.3.0.U 
.1C 

Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa 
sehingga: Memiliki Proses seleksi sesuai tingkat pendidikan 
dengan persyaratan tertentu (lihat target capaian berkode 
U.3.0.U.1.C) 

Mencapai memiliki persyaratan 
tertentu untuk 
seleksi mahasiswa 
baru  

 

U.3.0.U 
.2A 

Ketua UPPS menetapkan strategi atau program daya tarik untuk 
meningkatkan: Animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan 
adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dengan target capaian 
ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar 
secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. 

Mencapai Adanya peningkatan 
pendaftaran 
mahasiswa baru 
dalam 3 tahun 
terakhir 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.3.0.U 
.2B 

Ketua UPPS menetapkan strategi atau program daya tarik untuk 
meningkatkan: Persentase mahasiswa asing (PMA) dengan 
target capaian untuk Sarjana PMA ≥ 1%, untuk Magister PMA ≥ 
2%, untuk Doktor PMA ≥ 5% 

Mencapai PS memiliki program 
daya Tarik untuk 
meningkatkan 
presentase 
mahasiswa asing 

 

U.3.0.U 
.3A 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki, Layanan 
kemahasiswaan  ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang 
(1) penalaran, minat dan bakat, (2) kesejahteraan (bimbingan dan 
konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan (3) 
bimbingan karir dan kewirausahaan. Untuk Diploma dan Sarjana 
memiliki tiga bidang layanan kemahasiswaan, untuk Magister dan 

Doktor memiliki satu bidang layanan kemahasiswaan pada point 
dua (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan 
kesehatan. 

Mencapai Memiliki layanan 
kemahasiswaan pada 
bidang: (1) 

penalaran, minat dan 
bakat; (2) 
kesejahteraan 
(bimbingan dan 
konseling, layanan 
beasiswa, dan 
layanan kesehatan); 
dan (3) bimbingan 
karir dan 
kewirausahaan 

 

U.3.0. 
U.3B 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki, Program untuk 
meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kemahasiswaan 
untuk Diploma dan Sarjana ada kemudahan akses dan mutu 
layanan untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan 
semua jenis layanan kesehatan, untuk Magister dan Doktor ada 
kemudahan akses dan mutu layanan untuk seluruh bentuk 
layanan kemahasiswaan. 

Mencapai Memiliki 
program untuk 
meningkatkan 
aksesibilitas dan 
mutu layanan 
kemahasiswaan. 

 

U.3.0.T 
.1 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Menetapkan indikator 
kinerja tambahan (IKT) di bidang kemahasiswaan. (Lihat target 
capaian berkode U.3.0.T.1) 

Mencapai Memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang 
kemahasiswaan 

 

U.3.0.T 
.2 

Ketua UPPS Melakukan analisis keberhasilan dan/atau 
ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang 
kemahasiswaan yang memenuhi 2 aspek. (Lihat target capaian 
berkode U.3.0.T.2) 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada bidang 
kemahasiswaan 
yang memenuhi 2 
aspek  

 

U.3.0.T 
.3 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Melaksanakan sistem 
penjaminan mutu internal bidang kemahasiswaan (akademik dan 
nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (Lihat 
IKT berkode U.3.0.T.2) dengan target capaian telah melaksanakan 
dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun 
akademik. 

Mencapai Melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
kemahasiswaan 
(akademik dan 
nonakademik) yang 
dibuktikan dengan 
keberadaan 5 aspek. 
Tersedia dokumen 
legal pembentukan 
unsur pelaksana 
penjaminan mutu. 
Tersedia dokumen 
mutu, kebijakan 
SPMI, manual SPMI, 
standar SPMI, dan 
formulir SPMI. 
Sistem penjaminan 
mutu terlaksana 
(siklus 
PPEPP).tersedianya 
laporan SPMI. 

 

U.3.0.T 
.4 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Melakukan pengukuran 
kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri dan mitra 
lainya yang mengikuti 6 aspek(lihat IKT berkode U.3.0.T.4) dengan 
target memiliki laporan hasil pengukuran minimal setahun sekali. 

Mencapai UPPS dan PS sudah 
Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 
(mahasiswa, dosen, 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

   tenaga kependidikan, 
lulusan, pengguna, 
mitra industri, dan 
mitra lainnya) 
terhadap layanan 
manajemen bidang 
kemahasiswaan, 
yang memenuhi 
aspek berikut: (1) 
menggunakan 
instrumen kepuasan 
yang sahih, andal, 
mudah digunakan; 
(2) dilaksanakan 
secara berkala, serta 
datanya terekam 
secara 
komprehensif; (3) 
dianalisis dengan 
metode yang tepat 
serta bermanfaat 
untuk pengambilan 
keputusan; (4) 
tingkat kepuasan 
dan umpan balik 
ditindaklanjuti untuk 
perbaikan dan 
peningkatan mutu 
luaran secara berkala 
dan tersistem; (5) 
dilakukan revie 
terhadap 
pelaksanaan 
pengukuran 
kepuasan dosen dan 
mahasiswa, serta; 
(6) hasilnya 
dipublikasikan dan 
mudah diakses oleh 
dosen dan 
mahasiswa. 

 

C4 - Sumber Daya Manusia  

C4-1: Sumber Daya Manusia  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.4.0.U 
.1A 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Kecukupan jumlah 
dosen tetap program studi (NDTPS) yang ditugaskan sebagai 
pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai 
dengan kompetensi inti program studi, dengan target capaian 
untuk Diploma dan Sarjana NDTPS ≥ 12, untuk Magister dan 
Doktor NDTPS - 

Mencapai telah 
memiliki 
keseuaian 
kualifikasi 

 

U.4.0.U 
.1B 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, DTPS dengan 
persentase kualifikasi akademik doktor (PDS3) yang telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target 
capaian Untuk Diploma PDS3 ≥ 30%, untuk Sarjana PDS3 ≥ 50%, 
dan untuk Magister dan Doktor -PDS3 ≥ 50%. 

Mencapai telah memiliki 
keseuaian kualifikasi 

 

U.4.0.U 
.1C 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, DTPS dengan 
persentase sertifikasi kompetensi/profesi/industri (PDSK) sesuai 
dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian Untuk Diploma 
PDSK ≥ 50%, untuk Sarjana, Magister, dan Doktor. 

Mencapai telah memiliki 
keseuaian kualifikasi 
terkait sertifikasi 
kompetensi/profesi/
industri 

 

U.4.0.U 
.1D 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Persentase dosen 
dengan jabatan akademik GB/LK/L terhadap jumlah DTPS 
(PGBLKL) sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target 
capaian Untuk Diploma, Sarjana, dan Doktor PGBLKL ≥ 70%, untuk 
Doktor: NDGB ≥ 2 dan PGB ≥ 70% 

Mencapai https://drive.google.c
om/drive/u/1/folders/
1zypruAEgjGgzT46MP
2wl-V4o9qnWtg7v 

 

U.4.0.U 
.1E 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Rasio jumlah 
mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS (RMD) sesuai 
dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian (a) Kelompok 
sains dan teknologi: 15 ≤ RMD ≤ 25, (b) Kelompok sosial dan 
humaniora: 25 ≤ RMD ≤ 35 untuk Magister dan Doktor: - 

Mencapai Rasio mahasiswa 
program studi 
terhadap jumlah 
DTPS (RMD) sesuai 
dengan ketentuan 
BAN-PT. 

 

U.4.0.U 
.1F 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Sistem penugasan 

Mencapai Memiliki sistem 
penugasan 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

 
 DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU) 

sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian UPPS 
RDPU ≤ 6 

 DTPS sebagai 
pembimbing utama 
pada tugas akhir 
mahasiswa (RDPU) 
sesuai dengan 
ketentuan BAN-PT 

 

U.4.0.U 
.1G 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Jumlah ekuivalensi 
waktu mengajar penuh DTPS (EWMP) sesuai dengan ketentuan 
BAN-PT/BKD dengan target capaian 12 ≤ EWMP ≤ 16. 

Mencapai Memiliki EWMP 
sesuai dengan 
ketentuan BAN-
PT/BKD 

 

U.4.0.U 
.1H 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Persentase dosen tidak 
tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah di program 
studi (PDTT) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target 
PDTT ≤ 10% 

Mencapai Memiliki 
persentase dosen 
tidak tetap yang 
ditugaskan sebagai 
pengampu 
matakuliah di 
program studi 
(PDTT) sesuai 
dengan ketentuan 
BAN-PT 

 

U.4.0.U 
.1I 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala 
Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Persentase keterlibatan 
dosen industri/praktisi untuk membina matakuliah kompetensi 
industri (PMKI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target 
untuk Diploma PMKI ≥ 20% Untuk Sarjana, Magister, dan Doktor: - 

Mencapai Jumlah persentase 
keterlibatan dosen 
industri/praktisi 
untuk membina 
matakuliah 
kompetensi industri 
(PMKI) sudah 
sesuai dengan 
ketentuan BAN-PT 
dan tercapai 

 

U.4.0.U 
.2A 

Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Menetapkan rata-rata 
pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS 
(RRD) sesuai dengan ketentuan BAN-PT (Jenis pengakuan atas 
kepakaran/prestasi/kinerja dapat dilihat pada tabel 3.b.1 LKPS). 
Dengan target Untuk Diploma: RRD ≥ 0,25 Untuk Sarjana RRD ≥ 
0,5 Untuk Magister: RRD ≥ 1 Untuk Doktor RRD ≥ 2. 

Mencapai  PS memiliki 
penetapan rata-rata 
pengakuan/rekognisi 
atas 
kepakaran/prestasi/ki
nerja DTPS sesyau 
dengan ketentuan 
BAN=PT 

 

U.4.0.U 
.2B 

Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Melakukan kegiatan 
penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi rata- 
rata dalam 3 tahun terakhir ditingkat internasional (RI) sesuai 
dengan ketentuan BAN-PT.dengan target Untuk Diploma dan 
Sarjana RI ≥ 0,05 Untuk Magister RI ≥ 0,07 Untuk Doktor RI ≥ 0,1. 

Mencapai Penelitian yang 
dilakukan DTPS sudah 
relevan dengan 
program studi sesuai 
ketentuan BAN-PT 

 

U.4.0.U 
.2C 

Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Melakukan kegiatan PkM 
DTPS yang relevan dengan bidang program studi rata-rata dalam 
3 tahun terakhir ditingkat internasional (RI) sesuai dengan 
ketentuan BAN-PT., dengan target Untuk Diploma dan Sarjana RI 
≥ 0,05 Untuk Magister RI ≥ 0,07 Untuk Doktor RI ≥ 0,1. 

Mencapai Kegiatan PkM DTPS 
telah sesuai dan 
relevan dengan 
bidang program studi 
sesuai dengan 
ketentuan BAN-PT. 

 

U.4.0.U 
.2D 

Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan publikasi 
ilmiah internasional dengan tema yang relevan dengan bidang 
program studi yang dihasilkan DTPS rata-rata dalam 3 tahun 
terakhir (RI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target 
Untuk Diploma RI ≥ 0,05 untuk Sarjana RI ≥ 0,1 Untuk Magister 
dan Doktor RI ≥ 0. 

Mencapai Publikasi ilmiah 
internasional yang 
dihasilkan oleh DTPS 
memiliki tema yang 
relevan dengan 
program studi dan 
sesuai dengan target 
dan ketentuan BAN-
PT 

 

U.4.0.U 
.2E 

Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan produk/jasa 
karya dari DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 
tahun terakhir (RS), dengan target Untuk Diploma RS ≥ 1 Untuk 
Sarjana, Magister, dan Doktor: - 

Mencapai DTPS telah 
meningkatkan 
produk/jasa yang 
diadopsi oleh 
industri/masyarakat 

 

U.4.0.U 
.2F 

Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan artikel 
karya ilmiah DTPS yang disitasi rata-rata dalam 3 tahun terakhir 
(RS) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target Untuk 
Diploma - untuk sarjana: RS ≥ 0,5 Untuk Magister dan Doktor RS ≥ 
1. 

Mencapai artikel karya ilmiah 
DTPS yang disitasi 
rata-rata dalam 3 
tahun terakhir (RS) 
telah mencapai 
target sesuai 
dengan ketentuan 
BAN-PT. 

 

U.4.0.U 
.2G 

Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan luaran 
penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS rata-rata dalam 3 tahun 
terakhir (RLP) sesuai dengan ketentuan BAN-PT (lihat IKU 
U.4.0.U.2.G) dengan target capaian (Lihat target capaian berkode 
U.4.0.U.2.G) 

Mencapai Terlaksananya 
penelitian dan PkM 
yang dihasilkan 
DTPS rata-rata dalam 
3 tahun terakhir 
(RLP) sesuai dengan 
ketentuan BAN-PT. 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.4.0.U 
.3 

Ketua UPPS, dan Kaprodi memiliki upaya pengembangan dosen 
sesuai dengan ketentuan Institusi. Dengan target merencanakan 
dan mengembangkan DTPS sesuai Renstra Institusi dan 
dilaksanakan secara konsisten. 

Mencapai Ketua UPPS dan 
Kaprodi telah 
merencanakan dan 
memberikan target 
kepada DTPS 
untuk 
pengembangan 
sesuai dengan 
ketentuan institusi 

 

U.4.0.U 
.4A 

Ketua UPPS Memiliki, Kebijakan yang mengatur kualifikasi dan 
kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya 
(administrasi, pustakawan, teknisi, dll) dengan target 
menghasilkan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat 
kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan 
program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi 
unit pengelola, serta pengembangan program studi. 

Mencapai Terdapat kebijakan 
yang mengatur 
kualifikasi dan 
kecukupan tenaga 
kependidikan 
berdasarkan jenis 
pekerjaan 

 

U.4.0.U 
.4B 

Ketua UPPS Memiliki, Kebijakan yang mengatur kualifikasi dan 
kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan program studi .(Lihat target capaian 
berkode U.4.0.U.5B) 

Mencapai Terdapat kebijakan 
yang mengatur 
kualifikasi dan 
kecukupan laboran 
untuk mendukung 
proses pembelajaran 
sesuai dengan 
kebutuhan program 
studi. 

 

U.4.0.U 
.5 

Ketua UPPS memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur 
pengelolaan SDM dengan target capaian UPPS dan BPSDM: 
Memiliki dokumen formal kebijakan mencakup 1) perencanaan, 
rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, 
pemberhentian, dan pensiun, 2) kriteria perencanaan, 3) kegiatan 
studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, dan simposium, serta 
4) skema pemberian penghargaan, pengakuan, dan mentoring 

Mencapai Memiliki dokumen 
formal kebijakan 
yang mengatur 
pengelolaan SDM 
yag mencakup 
keempat aspek 

 

U.4.0.T 
.1 

Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di 
bidang sumber daya manusia dengan target capaian UPPS (a) 
menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) 
Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat 
inernasional, (c) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, 
dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai  PS Memiliki 
dokumen indikator 
kinerja tambahan 
(IKT) di bidang 
sumber daya 
manusia 
berdasarkan 
standar UPPS dan 
institusi, 
ketercapaian daya 
saing di tingkat 
internasional, dan 
memiliki IKT yang 
berkelanjutan  

 

U.4.0.T 
.2 

Ketua UPPS melakukan analisis keberhasilan dan/atau 
ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang sumber 
daya manusia yang memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode 
U.4.0.T.2), dengan target dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya 
dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

Mencapai Tercapainya kinerja 
UPPS pada bidang 
sumber daya 
manusia yang 
memenuhi 2 aspek 
 

 

U.4.0.T 
.3 

Ketua UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal 
bidang sumber daya manusia (akademik dan nonakademik) yang 
dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode 
U.4.0.T.3), dengan target UPPS telah melaksanakan dan memiliki 
laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik. 

Mencapai Terlaksananya 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
sumber daya 
manusia (akademik 
dan nonakademik) 

yang dibuktikan 
sesuai dengan 5 
aspek 

 

U.4.0.T 
.4 

Ketua UPPS dan kaprodi melakukan pengukuran kepuasan para 
pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, 
lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap 
layanan manajemen bidang sumber daya manusia dengan target 
memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali. 

Mencapai UPPS telah 
melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan terkait 
bidang sumber daya 
manusia 

 

C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana  

C5-1: Keuangan, Sarana Prasarana  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.5.0.U 
.1A 

UPPS melakukan: 
Ketua UPPS mengalokasikan rata-rata dana operasional 
pendidikan/mahasiswa/tahun (DOP) pada setiap jenjang 
pendidikan dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian: 
- untuk program diploma dan sarjana : (DOP) ≥ 20 juta rupiah 
- Untuk program magister : (DOP) ≥ 28 juta rupiah 
- Untuk program doktor : (DOP) ≥ 40 juta rupiah 

Mencapai Telah tmemiliki 
alokasi rata-rata 
dana operasional 
pendidikan 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.5.0.U 
.1B 

UPPS melakukan: 
Ketua UPPS dan Direktur DPPM mengalokasikan rata-rata dana 
penelitian DTPS/tahun (DPD) pada setiap jenjang pendidikan 
dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian: 
- untuk program diploma dan sarjana : (DPD) ≥ 10 juta rupiah 
- Untuk program magister : (DPD) ≥ 20 juta rupiah 
- Untuk program doktor : (DPD) ≥ 30 juta rupiah 

Mencapai Telah memiliki 
alokasi rata-rata 
dana penelitian 

 

U.5.0.U 
.1C 

UPPS melakukan: 
Ketua UPPS dan Direktur DPPM mengalokasikan rata-rata dana 
PkM DTPS/tahun (DPkMD) dengan target capaian ≥5 juta dalam 3 
tahun terakhir. 

Mencapai Telah memiliki 
alokasi rata-rata 
dana PkM 

 

U.5.0.U 
.1D 

UPPS melakukan: 
Ketua UPPS, Direktur DPPM dan Kepala BPSDM merealisasikan 
investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung 
penyelenggaraan tridharma untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM 
serta memenuhi standar Institusi terkait pendidikan, penelitian 
dan PkM. 

Mencapai Telah 
merealisasikan 
inversitas yang 
mendukung 
penyelenggaraan 
tridharma 
perguruan tinggi 

 

U.5.0.U 
.1E 

UPPS melakukan: 
Ketua UPPS memenuhi kecukupan dana untuk menjamin 
pencapaian capaian pembelajaran dengan ketentuan; (a) dana 
dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 
tahun terakhir, (b) memiliki kecukupan dana untuk rencana 
pengembangan 3 tahun ke depan, dan (c) memiliki sumber 
pendanaan realistis berdasarkan kapasitas UPPS dan Institusi. 

Mencapai Memiliki dana yang 
cukup untuk 
menjamin 
pencapaian capaian 
pembelajaran 

 

U.5.0.U 
.2 

Ketua UPPS memenuhi kecukupan, aksesibilitas, dan mutu 
sarana dan prasarana yang mutakhir untuk menjamin pencapaian 
CPL dan meningkatkan suasana akademik. 

Mencapai Memiliki 
kecukupan, 
aksesibilitas, dan 
mutu sarana dan 
prasarana untuk 
menjamin 
ketercapaian 
CPL dan 
peningkatan 
suasana 
akademik 

 

U.5.0.T 
.1 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan 
indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang keuangan, sarana dan 

prasarana dengan ketentuan; (a) IKT ditetapkan berdasarkan 
standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS 
dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data indikator 
kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis 
untuk perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai Memiliki 
indikator kinerja 

tambahan (IKT) 
dibidang keuangan, 
sarana dan 
prasarana sesuai 
ketentuan 

 

U.5.0.T 
.2 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan analisis 
keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 
UPPS pada bidang keuangan, sarana dan prasarana yang 
memenuhi 2 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.5.0.T.2). 
Analisis tersebut dilaksanakan dalam setiap tahun dan hasilnya 
dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

Mencapai Telah memiliki 
dokumen laporan 
analisis pencapaian 
kinerja UPPS pada 
bidang keuangan, 
sarana dan 
prasarana setiap 
tahunnya 

 

U.5.0.T 
.3 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melaksanakan standar 
mutu bidang keuangan, sarana dan prasarana (akademik dan 
nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat 
indikator kinerja berkode U.5.0.T.4) dan hasilnya disusun dalam 
bentuk dokumen laporan SPMI. 

Mencapai Telah melaksanakan 
dan memiliki laporan 
SPMI 

 

U.5.0.T 
.4 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran 
kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra 
lainnya) terhadap layanan manajemen bidang keuangan, sarana 
dan prasarana, yang memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja 
berkode U.5.0.T.4) yang dilaksanakan minimal setahun sekali. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan layanan 
manajemen terhadap 
seluruh pemangku 
kepentingan terkait 
layanan manahemen 
bidang keuangan dan 
sarana prasarana 
sesuai dengan 6 
aspek 

 

C6 - Pendidikan  

C6-2: Isi Pembelajaran  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.2.U 
.1 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran 
memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang 
mengacu pada CPL pada 100% matakuliah wajib, 80% matakuliah 
umum dan pengembangan kepribadian serta direview minimal 
satu tahun tahun sekali dengan ketentuan: (a) materi 
memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (b) mengacu pada 
deskripsi CPL dari KKNI, (c) bersifat kumulatif dan/atau integratif, 
(d) dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah. 

Mencapai Materi pembelajaran 
telah memiliki 
kriteria minimal 
tingkat kedalaman 
dan keluasan yang 
mengacu pada CPL 
sesuai dengan 
ketentuan dan 
direview minimal 
satu tahun sekali 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.6.2.U 
.2 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran 
memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang 
akademik: (a) lulusan program diploma tiga paling sedikit 
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan 
tertentu secara umum. Dilaksanakan secara konsisten setiap 
semester, (b) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai 
konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 
secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 
pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 
Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (c) lulusan 
program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara 
konsisten setiap semester, (d) lulusan program magister, 
magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori 
dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dilaksanakan 
secara konsisten setiap semester, (e) lulusan program doktor, 
doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi 
keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 
Dilaksanakan secara konsisten setiap semester. 

Mencapai Materi pembelajaran 
telah memiliki 
tingkat kedalaman 
dan keluasan 
berdasarkan jenjang 
akademik 

 

U.6.2.U 
.3 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelibatan pemangku 
kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 
secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun baik internal dan eksternal, 
serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, 
asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan 
pengguna. 

Mencapai Telah 
Menetapkan 
kebijakan 
tentang 
keterlibatan 
pemangku 
kepentingan 
pada proses 
evaluasi dan 
pemuktahiran 
kurikulum 
secara berkala 

 

U.6.2.U 
.4 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum tentang kesesuaian 
antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang 
KKNI/SKKNI: (a) rumusan CPL program studi diturunkan dari 
profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan 
asosiasi dan organisasi profesi serta memenuhi level KKNI yang 
dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) 
dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai 
perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 

Mencapai Telah menetapkan 
kebijakan kurikulum 
tentang kesesuaian 
antara capaian 
pembelajaran 
dengan profil lulusan 
dan jenjang KKNI/ 
SKKNI. 

 

U.6.2.U 
.5 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum yang mengatur 
ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian 

pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 
tahun memuat: 1) keterkaitan antara matakuliah dengan capaian 
pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum 
yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh 
capaian pembelajaran matakuliah; serta 3) tidak ada capaian 
pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian 
pembelajaran lulusan. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan kurikulum 

yang mengatur 
ketepatan struktur 
kurikulum dalam 
pembentukan 
capaian 
pembelajaran 
secara berkala 

 

U.6.2.T 
.5 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum 
memiliki penciri nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyaan (AIK) 
dengan ketentuan memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, 
AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum 
semester lima dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun. 

Mencapai Kurikulum program 
studi sudah memiliki 
penciri nilai- nilai Al-
Islam 
Kemuhammadiyaan 
(AIK) dan 
memprogram 
matakuliah AIK 

 

U.6.2.T 
.6 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum 
memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan 
Institusi Proporsi matakuliah dengan proporsi sebagai berikut: 
program studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi 
sekitar 10% dari total sks setiap angkatan dan direview secara 
berkala tiap 4 sd 5 tahun. 

Mencapai Kurikulum sudah 
memiliki proporsi 
matakuliah berbasis 
Program Studi, 
UPPS, dan Institusi 

 

C6-3: Proses Pembelajaran  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.3.U 
.1 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur karakteristik 
proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2) 
holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) 
efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa dan 
terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi 
yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil 
lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap 
semester. 

Mencapai Memiliki kebijakan 
tantang 9 
sifat/karakteristik 
pembelajaran  

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.6.3.U 
.2A 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses 
pembelajaran yang mengatur:a. Ketersediaan dan kelengkapan 
dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau ulang 
secara berkala yang memenuhi unsur: (a) ditetapkan dan 
dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi dalam program studi, (b) minimal RPS berisi materi: 1) 
nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, 
nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang 
dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi 
capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait 
dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 
6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 
tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang 
diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 
mahasiswa selama satu semester; 8) penilaian meliputi: kriteria, 
indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan, 
(c) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) dapat 
diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten.Ketua 
UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses 
pembelajaran yang mengatur: 

Mencapai Memiliki kebijakan 
rencana proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.2B 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses 
pembelajaran yang mengatur: b. RPS memiliki kedalaman dan 
keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ditinjau 
ulang secara berkala. 

Mencapai Memiliki kebijakan 
tentang rencana 
proses pembelajaran 
meloputi RPS dan 
capaian pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.3A 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran yang mengatur: a. Bentuk interaksi antara dosen, 
mahasiswa dan sumber belajar dimonitor dan dievaluasi setiap 
semester: 1) proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (a) 
dosen, (b) mahasiswa, dan (c) sumber belajar dalam lingkungan 
belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio- 
visual terdokumentasi, 2) proses pembelajaran di setiap mata 
kuliah dilaksanakan sesuai RPS, 3) 3) Proses pembelajaran 
melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan 
terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban 
belajar yang terukur, 4) selain program D3 menambahkan bentuk 
pembelajaran berupa: (a) penelitian, (b) perancangan, atau (c) 
pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut 
merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen 
dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) 
keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan 
kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa, 5) khusus 
program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran 
pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen 
dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.3B 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran yang mengatur: b. Pemantauan kesesuaian proses 
terhadap rencana pembelajaran setiap semester yang 
ditunjukkan dengan tersedianya bukti sahih adanya sistem dan 

pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang 
dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan 
RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil 
monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk 
meningkatkan mutu proses pembelajaran 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.3C 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran yang mengatur: c. Proses pembelajaran yang 
terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian dan 
dievaluasi setiap semester: (1) hasil penelitian: harus memenuhi 
pengembnagan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi 
kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian 
pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian 
memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.3D 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran yang mengatur: d. Proses pembelajaran yang 
terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM dan dievaluasi 
setiap semester: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan 
IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya 
saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan 
materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: 
mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (4) 
penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan 
transparan. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.3E 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran yang mengatur: e. Memiliki kebijakan dan 
melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam 
pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir yang memenuhi 
kriteria: (a) untuk Diploma dan Sarjana: NMKI > 3, (b) untuk 
Magister dan Doktor: PMKI ≥ 50%. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.6.3.U 
.3F 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran yang mengatur: f. Kesesuaian metode 
pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE 
(research based education); (2) IBE (industry based education); 
(3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) 
simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) 
pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) 
pembelajaran berbasis masalah; dll dengan bukti kesesuaian 
pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada setiap semester. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.3G 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran yang mengatur: g. Pembelajaran yang dilaksanakan 
dalam bentuk: (1) praktikum; (2) praktik studio; (3) praktik 
bengkel; (4) praktik lapangan; (5) kuliah; (6) responsi dan tutorial; 
dan (7) seminar terpenuhi dengan kriteria persentase (PJP): (a) 
untuk Diploma: PJP ≥ 50%, (b) untuk Sarjana: PJP ≥ 20%, dan (c) 
untuk Magister dan Doktor: - 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.4 

Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan beban belajar 
mahasiswa berdasarkan SN Dikti, minimal sepuluh ketentuan 
dilaksanakan secara konsisten dalam setiap semester 
sebagaimana dalam target dan capaian yang ada pada Kode 
U.6.3.U.4. 

Mencapai Telah 
Mengembangkan 
beban belajar 
mahasiswa 
berdasarkan SN Dikti 

 

U.6.3.U 
.5 

Ketua UPPS Studi menetapkan kebijakan yang mengatur 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran 
mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses 
pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh 
capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester yang 
ditunjukkan dengan bukti sahih sistem dan pelaksanaannya. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan yang 
mengatur monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan proses 
pembelajaran 

 

U.6.3.U 
.6A 

Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: a. survey tingkat 
kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) setiap 
semester meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; 
(3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible minimal TKM ≥ 75%. 

Mencapai Telah Melakukan 
survey tingkat 
kepuasan 
mahasiswa terhadap 
proses pendidikan 
(TKM) sesuai 
dengan lima aspek 

 

U.6.3.U 
.6B 

Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: b. analisis dan tindak 
lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali 
setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses 
pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. 

Mencapai Telah Melakukan 
analisis dan tindak 
lanjut dari hasil 
pengukuran 
kepuasan 
mahasiswa untuk 
perbaikan proses 
pembelajaran dan 
menunjukkan 
peningkatan hasil 
pembelajaran 

 

C6-4: Penilaian Pembelajaran  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.4.U 
.1 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian 
pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 
proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 
CPL pada setiap semester meliputi 6 aspek: (1) prinsip penilaian, 
(2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur 
penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan 
(6) kelulusan mahasiswa. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan bahwa 
penilaian 
pembelajaran 
sesuai dengan 
enam aspek 

 

U.6.4.U 

.2 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan mutu 

pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar 
mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran 
berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) 
otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang 
dilakukan secara terintegrasi setiap semester dan dilengkapi 
dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah 
matakuliah pada program Diploma, Sarjana dan Magister. 

Mencapai Telah Memiliki 

kebijakan yang 
mengatur mutu 
pelaksanaan 
penilaian 
pembelajaran 
berdasar kan 
prinsip 
penilaian yang 
edukatif, 
otentik, 
objektif, 
akuntabel, dan 
transparan 

 

U.6.4.U 
.3 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan 
penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; 
(3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, 
dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk 
rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) 
karya desain dalam setiap semester yang menunjukkan 
kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian 
pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah 
untuk Diploma, Sarjana, Magister. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan yang 
mengatur penerapan 
6 teknik penilaian 

 

U.6.4.U 
.4 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian 
pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah 
melakukan mekanisme untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 
prosedur penilaian pada setiap semester. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan penilaian 
pembelajaran 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.6.4.U 
.5 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan 
penilaian sesuai RPS yang dilaksanakan secara konsisten setiap 
semester pada 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah 
satu dari yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim 
dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen 
pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 
pemangku kepentingan yang relevan. Khusus program doktor 
menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain. 

Mencapai Telah menetapkan 
kebijakan tentang 
pelaksanaan  
penilaian sesuai RPS, 
yang dilakukan oleh 
seluruh dosen dan 
melibatkan 
pemangku 
kepentingan yang 
relevan 

 

U.6.4.U 
.6 

Ketua Program Studi dan Dosen melaksanakan penilaian secara 
konsisten setiap semester dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
(1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan 
penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan 
umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan 
hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian 
proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur 
yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas 
atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 
pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi 
keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah 
dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti 
rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil 
monev penilaian. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
penilaian secara 
konsisten sesuai 
dengan unsur-unsur 
tersebut 

 

U.6.4.U 
.7 

Program Studi dan Dosen menerapkan kualifikasi keberhasilan 
mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran yang ditetapkan oleh 
SN Dikti ataupun institusi yang dilaksanakan secara konsisten 
setiap semester (lihat indikator, target dan capaian yang ada pada 
kode U.6.4.U.7). 

Mencapai Telah Menerapkan 
kualifikasi 
keberhasilan 
mahasiswa sesuai 
dengan ketetapan 
SN Dikti 

 

U.6.4.U 
.8 

Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan kriteria kelulusan per 
mahasiswa sebagai berikut: (a) IPK ≥ 2,00 untuk diploma dan 
sarjana, (b) IPK ≥ 3,00 untuk program profesi, program magister, 
dan program doktor pada 100% dari jumlah matakuliah yang 
dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan. 

Mencapai Telah Menerapkan 
kriteria kelulusan per 
mahasiswa 

 

U.6.4.U 
.9 

Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan rerata IPK lulusan ≥ 
3,25 dalam 1 tahun akademik. 

Mencapai Rata-rata IPK lulusan 
adalah ≥ 3,25 

 

U.6.4.U 
.10 

Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan predikat kelulusan 
sesuai ketentuan pada indikator 6.4.U.10 pada 100% dari jumlah 
matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode 
kelulusan. 

Mencapai Telah Menerapkan 
predikat kelulusan 
secara konsisten 
setiap periode 
kelulusan 

 

U.6.4.U 
.11 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang mahasiswa yang 
dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi semua 
lulusan; (b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (c) 
sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai 
dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki 
prestasi di luar program studinya; (d) gelar; dan (e) surat 
keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada 100% dari jumlah 
lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode 
kelulusan. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
mahasiswa yang 
dinyatakan lulus 
memperoleh 
ijazah, sertifikat 
kompetensi, 
gelar, dan SKPI. 

 

C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.5.U 
.1 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan 
kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga 
kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan 
tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
standar dosen dan 
tenaga kependidikan 
sesuai dengan 
kualifikasi untuk 
pemenuhan CPL 

 

U.6.5.U 
.2 

Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan persyaratan 
standar dosen untuk program diploma tiga, program sarjana, 
program profesi, program magister, dan program doktor dapat 

dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.2. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan 
persyaratan standar 

dosen 

 

U.6.5.U 
.3 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan 
kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen yang 
didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan 
tugas tambahan, dan kegiatan penunjang dapat dilihat pada 
target dan capaian kode U.6.5.U.3. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan yang 
mengatur 
penghitungan beban 
kerja dosen yang 
didasarkan pada 
kegiatan pokok 
dosen, kehiatan 
pelaksanaan tugas 
tambahan, dan 
kegiatan penunjang 

 

U.6.5.U 
.4 

Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan tentang status 
dosen berupa 1) dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak 
tetap, serta 2) dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai 
pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja 
atau satuan pendidikan lain. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
status dosen sesuai 
dengan statusnya 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.6.5.U 
.5 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan mengatur jumlah dosen tetap 
yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses 
pembelajaran dimana 1) UPPS menetapkan setiap program studi 
paling sedikit 6 (enam) orang, serta 2) UPPS menetapkan untuk 
program doktor paling sedikit dua orang profesor dari enam 
orang dosen tetap. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan mengatur 
jumlah dosen tetap 
yang ditugaskan 
secara penuh 
waktu 

 

U.6.5.U 
.6 

Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang 
mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai 
dengan disiplin ilmu program studi. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan yang 
mengatur 
kesesuaian keilmuan 
dosen tetap program 
studi 

 

U.6.5.U 
.7 

Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang 
mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan 
dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.7. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan yang 
mengatur kualifikasi 
akademik dan 
keahlian tenaga 
kependidikan 

 

U.6.5.T 
.7 

Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan 
yang mengatur DTPS berkualifikasi berkomunikasi dengan 
bahasa inggris minimal ≥ 60% DTPS memiliki skor TOEFL 500 
dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
kualifikasi DTPS 
pada hasil tes TAEP 
dan TOEFL 

 

C6-6: Sarana dan Prasarana  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.6.U 
.1 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria 
minimal sarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit 
terdiri atas sebelas aspek: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) 
media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repositori, 5) 
sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi 
eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana 
fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana 
pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 

Mencapai Telah Memiliki 
kriteria minimal 
sarana pembelajaran 
mencakup 11 aspek 

 

U.6.6.U 
.2 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki 
kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dimana 
minimal ditetapkan berdasarkan tiga rasio yang dapat dilihat 
pada target dan capaian kode U.6.6.U.3. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan penetapan 
jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana 
berdasarkan tiga 
rasio 

 

U.6.6.U 
.3 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria 
minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling 
sedikit terdiri atas sebelas aspek yang dapat dilihat pada target 
dan capaian kode U.6.6.U.4. 

Mencapai Telah Memiliki 
kriteria minimal 
prasarana 
pembelajaran sesuai 
aturan SN Dikti. 

 

U.6.6.U 
.4 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan 
bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan dimana minimal 
mempertimbangkan tiga aspek yang dapat dilihat pada target 
dan capaian kode U.6.6.U.5. 

Mencapai Telah Memiliki 
aturan prasarana 
pembelajaran 
sesuai dengan 
kriteria yang 
ditentukan 

 

U.6.6.U 
.5 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menyediakan 
sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang 
berkebutuhan khusus dimana minimal sarana dan prasarana 
terdiri atas lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian 
kode U.6.6.U.6. 

Mencapai Telah 
mentediakan 
sarana dan 
prasarana dapat 
diakses oleh 
mahasiswa yang 
berkebutuhan 
khusus 

 

U.6.6.U 
.6 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan 
bahwa sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang 
berkebutuhan khusus dimana disesuaikan dengan kriteria 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

Mencapai telah memiliki 
aturan sarana dan 
prasarana 
pembelajaran bagi 
mahasiswa yang 
berkebutuhan 
khusus 

 

U.6.6.U 
.7 

Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki bahan 
pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT dimana minimal 600 
judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi 

Mencapai Perpustakaan 
memiliki bahan 
pustaka berupa buku 
teks sesuai jumlah 
yang ditetapkan 

 

C6-7: Pengelolaan Pembelajaran  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.7.U 
.1 

Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen yang mengatur 
tentang standar pengelolaan pembelajaran dimana minimal 
terdiri dari enam dokumen yang dapat dilihat pada target dan 
capaian kode U.6.7.U.1. 

Mencapai Telah Memiliki 
dokumen yang 
mengatur tentang 
standar pengelolaan 
pembelajaran 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.6.7.U 
.2 

Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan tentang 
standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu 
pembelajaran dimana minimal mencakup tujuh standar yang 
dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.2. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
standar pengelolaan 
pembelajaran 
berbasis pada 
standar mutu 
pembelajaran 
sesuai dengan tujuh 
standar 

 

U.6.7.U 
.3 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan 
standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh unit 
Pengelola program studi (UPPS) dan unit lain yang terkait. 

Mencapai UPPS bekerjasama 
dengan unit lain 
yang terkait untuk 
menetapkan 
kebijakan yang 
mengatur 
pelaksanaan 
pengelolaaan 
pembelajaran 

 

U.6.7.U 
.4 

Ketua UPPS mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran 
dalam setiap mata kuliah dimana upps minimal setiap semester 
dan paling lama 4 tahun. 

Mencapai Telah Mempunyai 
kurikulum dan 
rencana 
pembelajaran dalam 
setiap mata kuliah 

 

U.6.7.U 
.5 

Ketua UPPS dan program studi mengembangkan program 
pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana 
upps minimal pada tiga standar mutu: 1) standar isi, 2) standar 
proses,dan 3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam 
rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 

Mencapai Telah 
mengembangkan 
program 
pembelajaran 
berbasis pada 
standar mutu 
pembelajaran 
berdasarkan 
standar isi, 
standar proses, 
dan standar 
penilaian 

 

U.6.7.U 
.6 

Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen dan 
mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana 
akademik dan budaya mutu yang baik dimana meliputi tiga 
aspek: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) 
kebebasan mimbar akademik. 

Mencapai Memiliki 
dokumen dan 
mengembangkan 
kegiatan sistemik 
pada suasana 
akademik dan 
budaya mutu 
sesuai dengan 
tiga aspek 

 

U.6.7.U 
.7 

Ketua UPPS dan program studi mempunyai mekanisme 
pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis 
mutu secara periodik dimana upps ≥ 2 kali per semester. 

Mencapai Telah melakukan 
pemantauan dan 
evaluasi pengelolaan 
pembelajaran 
berbasis mutu 
secara periodik 

 

U.6.7.U 
.8 

Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan hasil program 
pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi 
dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan 
mutu pembelajaran dimana upps ≥ 1 kali per semester. 

Mencapai Telah memiliki 
laporan hasil 
program 
pembelajaran secara 
periodik sebagai 
sumber data dan 
informasi dalam 
pengambilan 
keputusan perbaikan 
dan pengembangan 
mutu pembelajaran 

 

U.6.7.U 
.9 

Ketua UPPS dan program studi menyelenggarakan program 
pembelajaran yang selaras dengan CPL dimana CPL 
dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan. 

Mencapai Telah 
melaksanakan 
program 
pembelajaran yang 
selaras dengan CPL 

 

U.6.7.U 
.10 

Ketua UPPS dan program studi S melaksanakan program 
pembelajaran secara berkelanjutan dengan cara menjaga dan 
meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific 
vision dan visi misi institusi. 

Mencapai Telah melaksanakan 
program 
pembelajaran secara 
berkelanjutan dengan 
cara meningkatkan 
mutu 

 

U.6.7.U 
.11 

Ketua UPPS dan program studi melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran melalui dua kegiatan yang dapat dilihat 
pada target dan capaian kode U.6.7.U.13. 

Mencapai  Telah melakukan 
pemantauan dan 
evaluasi terhadap 
kegiatan pembelajaran 

 

U.6.7.U 
.12 

Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan yang mengatur 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan 
mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen 
dimana panduan dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI 
pada setiap UPPS/Program Studi. 

Mencapai Telah Memiliki 
panduan yang 
mengatur 
perencanaan, 
pelaksanaan, 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

 
   evaluasi, 

pengawasan, 
penjaminan mutu, 
serta pengembangan 
kegiatan 
pembelajaran dan 
dosen 

 

U.6.7.U 
.13 

Ketua UPPS memiliki laporan kinerja program studi dalam 
menyelenggarakan program pembelajaran dimana minimal pada 
pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi tiga belas 
aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode 
U.6.7.U.15. 

Mencapai Telah Memiliki 
laporan kinerja 
program studi dalam 
menyelenggarakan 
program 
pembelajaran 
berdasarkan 13 
aspek 

 

U.6.7.U 
.14 

Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan serta bukti 
keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar 
kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana 
akademik, dimana kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap 
bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/ 
studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan serta bukti 
terlaksananya 
kegiatan himpunan 
mahasiswa, kuliah 
umum, seminar 
ilmiah, bedah buku, 
dan kehiayan lainnya 
untuk meningkatkan 
suasana akademik 
secara terstruktur 

 

C6-8: Pembiayaan Pembelajaran  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.8.U 
.1 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur standar 
pembiayaan pembelajaran dimana minimal mengatur tentang 
komponen dan besaran: 1) biaya investasim dan 2) biaya 
operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan (CPL). 

Melampaui Telah memiliki 
kebijakan yang 
mengatur standar 
pembiayaan 
pembelajaran yang 
disusun bersama 
institusi yang 
disesuaikan untuk 
pemenuhan CPL 

 

U.6.8.U 
.2 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur biaya 
operasional pendidikan dimana terdapat dua aspek yang dapat 
dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.U.2. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan untuk 
mengatur biaya 
operasional 
pendidikan yang 
disusun bersama 
Institusi 

 

C6-1: Kompetensi Lulusan  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.6.1.U 
.1 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur kompetensi 
lulusan: (a) minimal memiliki kriteria tentang kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan (CPL), (b) mengacu pada CPL KKNI, (c) 
memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI, dan (d) 
dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi dan 
dikembangkan setiap semester. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan yang 
mengatur 
kompetensi 
lulusan.yang 
mengacu pada CPL 
dan KKNI yang 
dirumuskan dalam 
dokumen kurikulum 

 

U.6.1.U 
.2 

Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan rumusan CPL yang 
digunakan sebagai pengembangan standar mutu: (a) tercantum 
dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap 
semester, (b) meliputi tujuh bidang mutu: (1) standar isi 
pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar 
penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga 
kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) 
standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan 
pembelajaran. 

Mencapai Telah Memiliki 
rumusan CPL yang 
digunakan sebagai 
pengembangan 
standar mutu 

 

U.6.1.U 
.3 

Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur rumusan 
sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan 
umum dalam CPL: (a) sikap dan keterampilan umum mengikuti 
rumusan SN Dikti; (b) pengetahuan dan keterampilan khusus di 
susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; 
(2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum 
program studi sejenis, dan (c) tercantum dalam dokumen 
kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan yang 
mengatur rumusan 
sikap, pengetahuan, 
keterampilan khusus, 
dan keterampilan 
umum dalam CPL 
berdasarkan SN dikti 

 

C7 - Penelitian  

C7-1: Hasil Penelitian  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.1.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan hasil 
penelitian yang menjadi pedoman penyusunan luaran penelitian 
(lihat target capaian berkode U.7.1.U.1). 

Mencapai Memiliki kebijakan 
bahwa hasil 
penelitian adalah 
luaran yang 
dipublikasikan dan 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

sesuai dengan 
pedoman 
penyusunan DPPM 

 

U.7.1.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan arah 
luaran hasil penelitian yang mencakup tiga tujuan (lihat target 
capaian berkode U.7.1.U.2). 

Mencapai Hasil penelitian telah 
mencakup tiga 
tujuan 

 

U.7.1.U 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan 
penyebarluasan hasil penelitian yang tercantum dalam renstra 
penelitian minimal dengan 4 cara (lihat indikator kinerja 
U.7.1.U.3). 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan dalam 
menyebarluaskan 
hasil penelitian 
dan tercantum 
dalam renstra 
dengan cara 
melalui jurnal 
ilmiah, seminar, 
hak paten, atau 
dengan cara 
lainnya 
 

 

U.7.1.T 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM 
menetapkan IKT bidang hasil penelitian yang: (1) ditetapkan 
berdasarkan standar UPPS dan Institusi; (2) menunjukkan daya 
saing UPPS dan program studi di tingkat internasional; dan (3) 
diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) di 
bidang hasil 
penelitian 

 

U.7.1.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan Kepala 
LPPI, menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau 
ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil 
penelitian yang memenuhi dua aspek (sebagaimana pada 
indikator kinerja berkode U.7.1.T.2) dilaksanakan setiap tahun dan 
hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

Mencapai Telah memiliki 
dokumen laporan 
analisis keberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada bidang 
penelitian yang 
memenuhi dua 
aspek 

 

U.7.1.T 
.3 

Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melaksanakan 
standar mutu bidang hasil penelitian yang dibuktikan dengan 
keberadaan 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.3) 
setiap periode penelitian. 

Mencapai Telah melaksanakan 
standar mutu bidang 
hasil penelitian 
sesuai dengan lima 
aspek 

 

U.7.1.T 
.4 

Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melakukan survey 
kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada 
kriteria sub-bidang hasil penelitian yang memenuhi 6 aspek (lihat 
indikator kinerja berkode U.7.1.T.4) yang hasilnya dipublikasikan 
dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran. 

Mencapai Telah melakukan 
survey kepuasan 
terkait bidang 
penelitian yang 
memenuhi enam 
aspek 

 

U.7.1.T 
.5 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penelitian 
dosen berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 
1 judul per tahun seperti tercantum pada target capaian berkode 
U.7.1.T.5. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan tentang 
penelitian dosen 
untuk melaksanakan 
penelitian berskala 
internasional. 
nasional dan lokal 

 

U.7.1.T 
.6 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan 
penerapan hasil penelitian dosen pada lembaga 
Muhammadiyah/’Aisyiyah (lihat target capaian berkode U.7.1.T.6) 
dalam setiap renstra penelitian. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan 
menerapkan hasil 
penelitian pada 
lembaga 
Muhammadiyah/’Aisy 
iyah yang tercantum 
pada renstra 

 

C7-2: Isi Penelitian  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.2.U 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
menetapkan kebijakan standar isi penelitian minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam 
panduan dan renstra penelitian. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan bahwa 
standar isi penelitian 
minimal tentang 
kedalaman dan 
keluasan materi 
penelitian 

 

U.7.2.U 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian 
meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang 
tertuang dalam panduan dan renstra penelitian. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan kedalaman 
dan keluasan 
penelitan meliputi 
materi pada 
penelitian dasar dan 
penelitian terapan 

 

U.7.2.T 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
menetapkan IKT bidang isi penelitian yang: (a) ditetapkan 
berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya 
saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. dan (c) 
diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Mencapai Telah 
menetapkan 
IKT pada bidang 
isi penelitian 
yang 
berdasarkan 
standar UPPS 
dan institusi, 
memiliki daya 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

saing di tingkat 
internaisonal, 
serta 
berkelanjutan 

U.7.2.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun 
dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi 
penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap 
tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 
aspek (indikator kinerja berkode U.7.2.T.2). 

Mencapai Telah memiliki 
analisis pencapaian 
kinerja pada bidang 
isi penelitian yang 
dipublikasikan 

 

U.7.2.T 
.3 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM 
melaksanakan standar mutu bidang isi penelitian yang dibuktikan 
dengan keberadaan lima aspek setiap tahunnya sebagaimana 
pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.3. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
standar mutu bidang 
isi penelitian sesuai 
dengan lima aspek 

 

U.7.2.T 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran 
kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra 
lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang isi 
penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator 
kinerja berkode U.7.2.T.4. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 
terhadap layanan 
manajemen bidang 
isi penelitian 

 

U.7.2.T 
.5 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM 
menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan 
penelitian dengan nilai-nilai AIK yang tertuang dalam panduan 
dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode 
penyelenggaraan dalam jumlah setidaknya melampaui target dan 
capaian berkode U.7.2.T.5. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan untuk 
mengkaitkan 
permasalahan 
penelitian dengan 
nilai-nilai AIK. 

 

C7-3: Proses Penelitian  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.3.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar 
proses penelitian minimal kegiatan penelitian terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tercantum dalam 
renstra penelitian. 

Mencapai Telah menetapkan 
kebijakan bahwa 
standar proses 
penelitian terdiri 
atas perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pelaporan 

 

U.7.3.U 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian merupakan 
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang 
memenuhi 3 unsur (lihat target capaian berkode U.7.3.U.2). 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan bahwa 
proses penelitian 
merupakan kegiatan 
yang memenuhi 
kaidah dan metode 
ilmiah secara 
sistematis 

 

U.7.3.U 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa 
proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek (indikator 
berkode U.7.3.U.2) untuk 100% penelitian dosen dan mahasiswa 
serta tercantum dalam renstra penelitian. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan bahwa 
proses penelitian 
mempertimbang
kan minimal lima 
aspek 

 

U.7.3.U 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa 
kegiatan penelitian mahasiswa berbobot per SKS setara dengan 
170 menit per minggu atau minimal 6 SKS untuk sarjana, 
magister, dan doktor untuk 100% dari jumlah penelitian dan 
tercantum dalam renstra penelitian. 

Mencapai Telah memiliki 
kegiatan penelitian 
mahasiswa berbobot 
per SKS setara 
dengan 170 menit 
per minggu atau 
minimal 6 SKS untuk 
sarjana, magister, 
dan doktor. 

 

U.7.3.U 
.5 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi penelitian pada 
setiap periode penelitian yang mencakup 4 unsur (indikator 
kinerja berkode U.7.3.U.5). 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan dan 
menerapkan 
relevansi penelitian 

 

U.7.3.U 
.6A 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa 
kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus 
melibatkan mahasiswa tugas akhir dan sesuai dengan PPDM 
pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode 
U.7.3.U.6A). 

Mencapai Penelitian yang 
dilakukan oleh dosen 
telah melibatkan 
mahasiswa tugas 
akhir sesuai dengan 
PPDM 

 

U.7.3.U 
.6B 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa 
kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus menjadi 
rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa sesuai dengan PPTM 
pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode 
U.7.3.U.6B). 

Mencapai Penelitian dosen 
telah menjadi 
rujukan tema tesis/ 
disertasi mahasiswa 
program studi dalam 
3 tahun terakhir 

 

U.7.3.T 
.1 

Direktur DPPM bersama Ketua UPPS dan Ketua Program Studi 
menetapkan IKT bidang proses penelitian yang: (a) ditetapkan 
berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya 
saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) 
diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang proses 
penelitian 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.7.3.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun 
dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses 
penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap 
tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 
aspek (indikator kinerja berkode U.7.3.T.2). 

Mencapai Telah memiliki 
analisis pencapaian 
pencapaian kinerja 
UPPS pada proses 
pembelajaran 

 

U.7.3.T 
.3 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian yang 
dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya 
sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.3. 

Mencapai Telah melaksanakan 
standar mutu bidang 
proses penelitian 

 

U.7.3.T 
.4 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan 
pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, 
dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, 
dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen 
bidang proses penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana 
pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.4. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 
terhadap layanan 
manajemen bidang 
proses penelitian 

 

C7-4: Penilaian Penelitian  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.4.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian 
proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal 
memenuhi empat unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, 
(4) transparan serta mencapai target capaian berkode U.7.4.U.1. 

Mencapai Telah melakukan 
penilaian proses dan 
hasil penelitian 
dilakukan secara 
terintegrasi dengan 
memenuhi unsur 
edukatif, objektif, 
akuntabel, dan 
transparan 

 

U.7.4.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian 
yang tercantum dalam renstra penelitian UPPS dan berlaku 
terhadap seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 
disertasi. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan penilaian 
penelitian yang 
dilaksanakan oleh 
mahasiswa dalam 
rangka penyusunan 
laporan tugas akhir 

 

U.7.4.T 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
menetapkan IKT di bidang penilaian penelitian yang: (a) 
ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) 
menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat 
internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk 
perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang penilaian 
penelitian 
berdasarkan 
standar UPPS dan 
institusi dan 
berkelanjutan 

 

U.7.4.T 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis 
keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 

UPPS pada penilaian penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai 
berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan 
hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap 
capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor 
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian 
standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. 

Mencapai Telah memiliki 
dokumen analisis 
pencapaian kinerja 
UPPS pada penilaian 
penelitian sesuai 
dengan dua aspek 

 

U.7.4.T 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu 
bidang penilaian penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 
aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator 
kinerja berkode U.7.4.T.3. 

Mencapai Telah melaksanakan 
standar mutu bidang 
penilaian penelitian 
berdasarkan lima 
aspek 

 

U.7.4.T 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan 
para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga 
kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) 
setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang penilaian 
penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada 
indikator kinerja berkode U.7.4.T.4. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 
terhadap layanan 
manajemen bidang 
penilaian penelitian 

 

C7-5: Peneliti  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.5.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang 
kriteria minimal kemampuan peneliti (lihat target capaian berkode 
U.7.5.U.1) untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan 
dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan tentang 
kriteria minimal 
kemampuan peneliti 
untuk melaksanakan 
penelitian yang 
disesuaikan dengan 
kebijakan Direktur 
Jenderal Penguatan 
Riset dan 
Pengembangan. 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.7.5.T 
.1 

Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM 
menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang peneliti 
yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) 
menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat 
internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk 
perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang peneliti 

 

U.7.5.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun 
dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti yang memenuhi 2 
aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda 
yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) 
analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar 
masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat 
ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang 
akan dilakukan. 

Mencapai Telah memiliki 
analisis pencapaian 
kinerja UPPS pada 
peneliti yang 
memenuhi dua 
aspek 

 

U.7.5.T 
.3 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
melaksanakan standar mutu bidang peneliti yang dibuktikan 
dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana 
termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.3. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
standar mutu bidang 
peneliti setiap 
tahunnya 

 

U.7.5.T 
.4 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan 
pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, 
dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, 
dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen 
bidang peneliti, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub 
pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.4. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 

 

U.7.5.T 
.5 

Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai peneliti 
berdasarkan skema penelitian yang memenuhi aspek 
sebagaimana pada target capaian berkode U.7.5.T.5. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan khusus 
sebagai peneliti 
berdasarkan skema 
penelitian 

 

C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.6.U 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan 
Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana penelitian 
untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam 
rangka memenuhi hasil penelitian yang selain untuk 
memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program 
studi juga dapat difungsikan dalam proses pembelajaran maupun 

PkM yang setidaknya memenuhi target capaian berkode 
U.7.6.U.1. 

Mencapai Telah memiliki 
sarana dan 
prasarana penelitan 
untuk menunjang 
kebutuhan isi dan 
proses penelitian 
untuk memfasilitasi 
penelitian 

 

U.7.6.T 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM 
menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana 
dan prasarana penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan 
standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS 
dan program studi di tingkat inernasional. dan (c) diukur, 
dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai Memiliki indikator 
kinerja tambahan 
(IKT) dibidang 
sarana dan 
prasarana penelitian 

 

U.7.6.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun 
dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana penelitian 
yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja 
diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta 
dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup 
identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan 
faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat 
tindaklanjut yang akan dilakukan. 

Mencapai Memiliki analisis 
pencapaian kinerja 
UPPS pada sarana 
dan prasarana 
penelitian yang 
memenuhi dua 
aspek 

 

U.7.6.T 
.3 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM 
melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana 
penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap 
tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode 
U.7.6.T.3. 

Mencapai Telah melaksanakan 
dan memiliki laporan 
SPMI yang 
memenuhi 5 aspek 
setiap tahun 
akademik 

 

U.7.6.T 
.4 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan 
pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, 
dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, 
dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen 
bidang sarana dan prasarana penelitian, yang memenuhi aspek 
sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.4. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 
terhadap layanan 
manajemen bidang 
sarana dan 
prasarana penelitian 

 

C7-7: Pengelolaan Penelitian  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.7.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar 
pengelolaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian 
dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi 
enam aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) 
pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan 
penelitian 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan standar 
pengelolaan 
penelitian yang 
meliputi 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengedalian, 
pemantauan, 
evaluasi, serta 
pelaporan 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

kegiatan 

U.7.7.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menunjuk dan menetapkan 
lembaga pengelola penelitian dalam bentuk DPPM dan UPPS. 

Mencapai Telah memiliki 
lembaga atau divisi/ 
unit sebagai 
pengelola penelitian 

 

U.7.7.U 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga 
pengelola penelitian setidaknya sebagaimana tercantum dalam 
target capaian berkode U.7.7.U.3 

Mencapai Telah memiliki 
lembaga atau divisi/ 
unit sebagai 
pengelola penelitian 
yang memiliki 
tupoksi 

 

U.7.7.T 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM indikator 
kinerja tambahan (IKT) di bidang pengelolaan penelitian yang: (a) 
ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) 
menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat 
internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk 
perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang 
pengelolaan 
penelitian 

 

U.7.7.T 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis 
keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 
UPPS pada pengelolaan penelitian yang memenuhi 2 aspek 
sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang 
tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis 
terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, 
faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat 
ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang 
akan dilakukan. 

Mencapai Telah memiliki 
analisis pencapaian 
kinerja UPPS pada 
pengelolaan 
penelitian 
berdasarkan dua 
aspek 

 

U.7.7.T 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu 
bidang pengelolaan penelitian yang dibuktikan dengan 
keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub 
pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.3. 

Mencapai Telah melaksanakan 
dan memiliki laporan 
SPMI yang 
memenuhi 5 aspek 
setiap tahunnya 

 

U.7.7.T 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan 
para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga 
kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) 

setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang 
pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana 
termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.4. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 

pemangku 
kepentingan 
terhadap layanan 
manajemen bidang 
pengelolaan 
penelitian 

 

U.7.7.T 
.5 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dan mempublikasikan 
pedoman penelitian, baik yang umum untuk penelitian internal 
dan eksternal maupun yang khusus di tingkat UPPS. 

Mencapai Terdapat pedoman 
penelitian khusus di 
tingkat UPPS 

 

U.7.7.T 
.6 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM meningkatkan mutu pengelolaan 
penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara 
berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi institusi pada setiap 
periode renstra penelitian. 

Mencapai Telah meningkatkan 
mutu pengelolaan 
penelitian dalam 
melaksanakan 
program penelitian 
secara berkelanjutan. 

 
 

U.7.7.T 
.7 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun laporan kinerja 
menyelenggarakan program penelitian di tingkat institusi maupun 
Kemenristekdikti. 

Mencapai Telah memiliki 
laporan kinerja 
menyelenggarakan 
program penelitian 

 

C7-8: Pembiayaan Penelitian  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.7.8.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kriteria terhadap 
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi 
target capaian berkode U.7.8.U.1. 

Mencapai Telah memiliki 
kriteria terhadap 
standar pendanaan 
dan pembiayaan 
penelitian 

 

U.7.8.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan 
pendanaan penelitian dari sumber eksternal yang memenuhi 
target capaian berkode U.7.8.U.2. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan pendanaan 
penelitian dari 
sumber eksternal 

 

U.7.8.U 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan 
menyediakan dana penelitian internal yang tercantum dalam 
renstra penelitian untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian, 
(2) pelaksanaan penelitian, (3) pengendalian penelitian, (4) 
pemantauan dan evaluasi penelitian, (5) pelaporan hasil 
penelitian, (6) diseminasi hasil penelitian. 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan 
menyediakan dana 
penelitian internal 
dan tercantum 
dalam renstra 

 

U.7.8.U 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan yang 
tercantum dalam renstra untuk menyediakan dan mengatur 
pengelolaan dana penelitian guna pembiayaan (1) manajemen 
penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) 
peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan intelektual (KI). 

Mencapai Telah memiliki 
kebijakan untuk 
menyediakan dan 
mengatur 
pengelolaan dana 
penelitian. 

 

U.7.8.T 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan standar 
pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tercantum dalam 
renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan 
penelitian yang meliputi 6 aspek: (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) 
serta pelaporan kegiatan penelitian 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang pendanaan 
dan pembiayaan 
penelitian sesuai 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

dengan enam aspek 

U.7.8.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM 
menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang 
pendanaan dan pembiayaan penelitian yang: (a) ditetapkan 
berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya 
saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) 
diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
analisis pencapaian 
kinerja UPPS pada 
pendanaan dan 
pembiayaan 
penelitian 

 

U.7.8.T 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu 
bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibuktikan 
dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana 
termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.3. 

Mencapai Telah melaksanakan 
dan memiliki laporan 
SPMI terkait bidang 
pendanaan dan 
pembiayaan 
penelitian yang 
memenuhi 5 aspek 
setiap tahun 
akademik. 

 

U.7.8.T 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran 
kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra 
lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang 
pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana 
termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.4. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan layanan 
manajemen terhadap 
seluruh pemangku 
kepentingan dan 
memenuhi enam 
aspek minimal 
setahun sekali. 

 

C8 - Pengabdian  

C8-1: Hasil PkM  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.1.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa 
hasil PkM merupakan hasil penerapan, pengamalan, dan 
pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dengan target capaian dilaksanakan pada setiap periode renstra 
pengabdian. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan hasil PkM 

 

U.8.1.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa 
hasil PkM diarahkan dalam rangka memenuhi 4 orientasi (lihat 
IKU berkode U.8.1.U.2) dengan target capaian dilaksanakan di 
setiap periode renstra pengabdian dan untuk pengabdian 
mahasiswa memenuhi CPL. 

Mencapai Memiliki 
kebijakan 
tentang hasil 
PkM yang 
memenuhi 
empat orientasi 

 

U.8.1.T 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
menetapkan kebijakan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang 
hasil PkM dengan target capaian (a) IKT ditetapkan berdasarkan 
standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS 
dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah 
diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
di bidang PkM 

 

U.8.1.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan 
analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian 
kinerja UPPS pada hasil PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat 
IKT berkode U.8.1.T.2) dengan target capaian memiliki dokumen 
laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang PkM yang 
memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya 
dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis pencapaian 
kinerja UPPS pada 
hasil PkM 

 

U.8.1.T 
.3 

Ketua UPPS, Direktur DPPM ,dan Ketua Program Studi 
melaksanakan standar mutu bidang hasil PkM yang dibuktikan 
dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.3) 
dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan 
pemenuhan 5 aspek tersebut setiap tahun akademik. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
standar penjaminan 
mutu internal bidang 
hasil PkM sesuai 
dengan lima aspek 

 

U.8.1.T 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan 
para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga 
kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) 
terhadap layanan manajemen bidang hasil PkM minimal 
memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.4) dengan target 
capaian pelaksanaan pengukuran kepuasan tersebut memenuhi 
aspek 1 s.d 6 dan dilaksanakan minimal setahun sekali. 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan dan 
memenuhi enam 
aspek 

 

U.8.1.T 
.5 

Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala BPKP AIK menetapkan 
kebijakan penerapan hasil PkM pada lembaga Muhammadiyah/ 
Aisiyah dengan target capaian minimal 20% pada setiap periode 
penyelenggaraan PkM. 

Mencapai Tealah Memiliki 
kebijakan 
menerapkan hasil 
PkM pada lembaga 
Muhammadiyah/ 
Aisiyah. 

 

C8-2: Isi PkM  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.2.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar 
isi PkM minimal memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM 
sesuai standar kriteria SN Dikti dengan target capaian tertuang 
dalam panduan dan renstra PkM. 

Mencapai Tealah Memiliki 
kebijakan bahwa 
standar isi PkM 
minimal tentang 
kedalaman dan 
keluasan materi PkM 
sesuai kriteria SN 
Dikti 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.8.2.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan 
kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil 
penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai 
ketentuan SN-Dikti dengan target capaian tertuang dalam 
panduan dan renstra PkM 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan kedalaman 
dan keluasan materi 
PkM bersumber dari 
hasil penelitian 

 

U.8.2.T 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja 
tambahan (IKT) di bidang isi PkM dengan target capaian minimal 
memenuhi 3 ketentuan (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar 
UPPS dan Institus, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan 
program studi di tingkat inernasional dan (c) data IKT telah 
diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Mencapai Tealah Memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang isi PkM 

 

U.8.2.T 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan analisis 
keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 
UPPS pada isi PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT 
berkode P.8.2.T.2) dengan target capaian dokumen laporan 
analisis pencapaian kinerja tersebut memenuhi 2 aspek, 
dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya dipublikasikan kepada 
para pemangku kepentingan. 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada isi PkM 
yang memenuhi dia 
aspek 

 

U.8.2.T 
.3 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
melaksanakan standar mutu internal bidang isi PkM yang 

dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode 
P.8.2.T.3 ) dengan target capaian telah melaksanakan dan 
memiliki laporan SPMI pemenuhan 5 aspek tersebut pada setiap 
tahun akademik 

Mencapai Telah terlaksana 
sistem penjaminan 

mutu internal bidang 
isi PkM yang 
memenuhi 5 aspek 
setiap tahunnya 

 

U.8.2.T 
.4 

Ketua UPPS, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran 
kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra 
lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi PkM minimal 
memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode P.8.2.T.4) 
dengan target capaian pemenuhan aspek 1 s.d 6 minimal 
setahun sekali. 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 
minimal 1 tahun 
sekali 

 

U.8.2.T 
.5 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan BPK AIK 
menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan PkM 
dengan nilai-nilai AIK, dengan target capaian minimal 10% dari 
total judul PkM dan tertuang dalam panduan dan renstra PkM 
yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan untuk 
mengkaitkan 
permasalahan PkM 
dengan nilai-nilai 
AIK. 

 

C8-3: Proses PkM  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.3.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar 
proses PkM tentang kegiatan pengabdian minimal mencakup 3 
kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 
dengan target capaian terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan 
program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan 
buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan bahwa 
standar proses 
PkMtentang 
kegiatan pengabdian 

 

U.8.3.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang 
manfaat kegiatan PkM minimal memenuhi 4 bidang (lihat IKU 
berkode U.8.3.U. 1) dengan target capaian minimal 50 % judul 
PkM mencakup empat bidang dan PkM mahasiswa sebagai salah 
satu bentuk dari pembelajaran harus diarahkan memenuhi CPL. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan bahwa 
manfaat kegiatan 
PkM diarahkan pada 
empat bidang dan 
sesuai dengan CPL 

 

U.8.3.U 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kegiatan 
PkM minimal mempetimbangkan 5 aspek (lihat IKU berkode 
U.8.3.U.3), dengan target capaian terdeskripsi pedoman 
pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif 
penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan Intelektua 
menetapkan kebijakan l UMM tahu 2019 (revisi tahun 2018 ). 

Mencapai Memiliki kebijakan 
bahwa kegiatan PkM 
mempertimbangkan 
lima aspek 

 

U.8.3.U 
.4 

Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi 
menetapkan kebijakan kriteria minimal bobot kegiatan PkM 
mahasiswa per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau 
minimal 6 sks dengan target capaian 100% kegiatan PkM 
mahasiswa. 

Mencapai Telah melaksankan 
Kegiatan PkM 
mahasiswa berbobot 
per SKS setara 
dengan 170 menit 
per minggu atau 
minimal 6 sks 

 

U.8.3.U 
.5 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi mengatur kegiatan PkM 
minimal memenuhi kriteria secara terarah, terukur, dan 
terprogram dengan target capaian tema sesuai renstra PkM dan 
diterapkan pada 100% (seluruh ) kegiatan PkM. 

Mencapai Telah Melakukan 
kegiatan PkM 
secara: (1) terarah; 
(2) terukur; dan (3) 
terprogram sesuai 
dengan renstra 
PkM 

 

U.8.3.U 
.6 

Ketua UPPS, Direktur DPPM dan Ketua Program Studi 
menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi PkM minimal 
mencakup 4 unsur (lihat IKU berkode U. 8.3. U.6) dengan target 
capaian pemenuhan 4 unsur relevansi PkM dosen dan 
mahasiswa. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan dan 
menerapkan 
relevansi PkM 
sesyau dengan 
empat unsur 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.8.3.U 
.7 

Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi 
menerapkan aturan pelaksanaan PkM DTPS melibatkan 
mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dengan target 
capaian untuk Diploma dan Sarjana PPkMDM ditetapkan ≥ 25% 
sedangkan untuk Magister dan Doktor tidak diatur. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan dan 
menerapkan 
pelaksanaan PkM 
DTPS melibatkan 
mahasiswa program 
studi dalam 3 tahun 
terakhir. 

 

U.8.3.T 
.1 

Direktur DPPM dan Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja 
tambahan (IKT) di bidang proses PkM dengan target capaian (a) 
penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi (b) 
menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat 
inernasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan 
dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai Telah Memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang proses PkM 

 

U.8.3.T 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan 
dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada 
proses PkM yang minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode 
U. 8.3.T.2), dengan target capaian memiliki dokumen laporan 
analisis pemenuhan 2 aspek tersebut yang dilaksanakan setiap 
tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku 
kepentingan 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis pencapaian 
kinerja UPPS pada 
proses PkM 

 

U.8.3.T 
.3 

Direktur DPPM, dan Ketua UPPS melaksanakan standar mutu 
internal bidang proses PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 
aspek(lihat IKT berkode U.8.3.T.3) dengan target capaian telah 
dilaksanakannya kegiatan dan disusunnya laporan SPMI yang 

memenuhi 5 aspek tersebut setiap tahun akademik. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
SPMI bidang proses 
PkM sesuai dengan 
lima aspek 

 

U.8.3.T 
.4 

Direktur DPPM dan Ketua UPPS melakukan pengukuran 
kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra 
lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses PkM, yang 
memenuhi 6 aspek ( lihat IKT berkode U.8.3.T.4) dengan target 
capaian dilakukannya pengukuran kepuasan layanan manajemen 
terhadap seluruh pemangku kepentingan dan pemenuhan aspek 
1 s.d 6 tersebut minimal setahun sekali. 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan yang 
memenuhi enam 
aspek 

 

C8-4: Penilaian PkM  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.4.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang 
standar mutu penilaian PkM, minimal meliputi penilaian proses 
dan hasil, dengan target capaian seperti tercantum dalam 
Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian 
Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan 
Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018). 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
standar mutu 
penilaian PkM 

 

U.8.4.U 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar 
penilaian PkM yang dilakukan dengan mengintegrasikan standar 
proses dan hasil yang minimal memenuhi empat unsur penilaian 
SN Dikti (lihat IKU berkode U.8.4.U.2) dan memenuhi 2 kriteria 
(lihat target dan pencapaian berkode U.8.4.U.2) 

Mencapai Telah memiliki 
Standar penilaian 
PkM dilakukan 
dengan 
mengintegrasikan 
standar proses dan 
hasil 

 

U.8.4.U 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kriteria penilaian 
hasil PkM minimal memenuhi 5 kriteria (lihat IKU berkode 
U.8.4.U.3) dan setiap judul PkM minimal memenuhi satu kriteria 
dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan 
Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan 
Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018). 

Mencapai Telah melakukan 
Penilaian hasil PkM 

 

U.8.4.T 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja 
tambahan (IKT) di bidang penilaian PkM dengan target capaian 
(a) Penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) 
menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat 
inernasional, (3) data indikator kinerja tambahan telah diukur, 
dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan 

Mencapai Telah Memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) di 
bidang penilaian 
PkM 

 

U.8.4.T 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan 
dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada 
penilaian PkM minimal memenuhi 2 aspek  (lihat indikator 
kinerja berkode U.8.4.T.2) dengan target capaian memiliki 
dokumen laporan analisis pencapaiannya yang dilaksanakan 
setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku 
kepentingan. 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada penilaian 
PkM 

 

U.8.4.T 
.3 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan pelaksanaan 
standar penjaminan mutu internal bidang penilaian PkM minimal 
dibuktikan dengan ketersediaan 5 aspek SPMI  (lihat IKT 
berkode U.8.4.T.3) dengan standar capaian disusunnya laporan 
yang memenuhi 5 aspek SPMI tersebut pada setiap tahun 
akademik. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
penilaian PkM 

 

U.8.4.T 
.4 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan 
para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga 
kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) 
terhadap layanan manajemen bidang penilaian PkM minimal 
memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.4.T.4) dengan standar 
capaian dilaksanakan pengukuran kepuasan dan layanan 
manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan 
memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali. 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 

 

C8-5: Pelaksana PkM  



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.5.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang 
kriteria minimal pelaksana pkm untuk melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur 
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. (lihat target 
capaian U.8.5.U.1) 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan tentang 
kriteria minimal 
kemampuan 
pelaksana untuk 
melaksanakan PkM 
yang disesuaikan 
dengan kebijakan 
Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan 
Pengembangan 

 

U.8.5.T 
.1 

Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM 
menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang 
pengabdian kepada masyarakat (lihat Indikator Kinerja U.8.5.T.1) 
yang mempunyai kriteria: (a) ditetapkan berdasarkan standar 
UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan 
program studi di tingkat internasional diukur, dimonitor, dikaji, dan 
dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan 

Mencapai Telah Memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang pelaksana 
PkM 

 

U.8.5.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun 
dokumen pencapaian kinerja pengabdian kepada masyarakat 
yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (a) capaian kinerja 
diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta 
dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup 
identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan 
faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat 
tindak lanjut yang akan dilakukan. 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada 
pelaksanaan PkM 

 

U.8.5.T 
.3 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM 
melaksanakan standar mutu bidang pengabdian kepada 
masyarakat yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja 
U.8.5.T.3) setiap tahunnya. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
pelaksanaan PkM 

 

U.8.5.T 
.4 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan 
pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, 
dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, 
dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan pengabdian 
kepada masyarakat, yang memenuhi 4 aspek (lihat indikator 
kinerja U.8.5.T.4) 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 

 

U.8.5.T 
.5 

Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skema pengabdian 
kepada masyarakat yang memenuhi aspek sebagaimana 
tercantum pada target capaian. (lihat target capaian U.8.5.T.5) 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan khusus 
sebagai pelaksana 
PkM berdasarkan 
skema PkM. 

 

C8-6: Sarana Prasarana PkM  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.6.U 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan 
Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana untuk 
menunjang dan memfasilitasii kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu program studi 
minimal memenuhi 5 kriteria (lihat target dan capaian U.8.6.U.1 ). 

Mencapai Telah Memiliki 
sarana dan 
prasarana 
pengabdian kepada 
masyarakat untuk 
menunjang 
kebutuhan isi dan 
proses pengabdian 
dalam rangka 
memenuhi hasil 
pengabdian. 

 

U.8.6.T 
.1 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM 
menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana 
dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan 
ketentuan: (a) Memiliki standar mutu yang melampaui SD Dikti, 
(b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat 
internasional, (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk 
perbaikan berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang sarana dan 
prasarana PkM 

 

U.8.6.T 
.2 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun 
dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana pengabdian 
kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek: (a) capaian kinerja 
diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta 
dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup 
identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan 
faktor penghambat ketercapaian standar, dan tindaklanjut yang 
akan dilakukan. 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada sarana 
dan prasarana PkM 

 

U.8.6.T 
.3 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM 
melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana 
pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan 5 aspek (lihat 
indikator kinerja U.8.6.T.3) setiap tahun akademik. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
sarana dan 
prasarana PkM 

 

U.8.6.T 
.4 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan 
pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, 
dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, 
dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap bidang sarana dan 
prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup 6 
aspek (lihat indicator kinerja U.8.6.T.4). 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

C8-7: Pengelolaan PkM  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.7.U 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar 
pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum 
dalam renstra pengabdian kepada masyrakat dan laporan 
pengelolaan pelaksanaan pkm yang meliputi 6 aspek (lihat target 
capaian U.8.7.U.1) 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan standar 
pengelolaan 
pengabdian kepada 
masyarakat (PkM). 

 

U.8.7.U 
.2 

Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan lembaga atau divisi/ 
unit sebagai pengelola PkM yang dikelola oleh DPPM dan UPPS 

Mencapai Telah Memiliki 
lembaga atau divisi/ 
unit sebagai 
pengelola PkM 

 

U.8.7.U 
.3 

Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga 
pengelola pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari 10 
tugas pokok (lihat target capaian U.8.7.U.3 ) 

Mencapai Telah memiliki 
Lembaga atau divisi/ 
unit sebagai 

 

   pengelola PkM 
memiliki tupoksi. 

 

U.8.7.T 
.1 

Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja 
Tambahan bidang pengeloaan pengabdian kepada masyarakat 
yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan 
dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat target capaian 
U.8.7.T.1) 

Mencapai Telah Memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang 
pengelolaan PkM 

 

U.8.7.T 
.2 

Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan evaluasi capaian 
kinerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat minimal 
berdasarkan dua aspek (indikator kinerja U.8.7.T.2) yang 
dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada 
para pemangku kepentingan. 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada 
pengelolaan PkM 

 

U.8.7.T 
.3 

Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan 
penjaminan mutu kriteria pengabdian kepada masyarakat yang 
memenuhi 5 aspek (indikator kinerja berkode U.8.7.T.3) dan 
review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan 
reviewer eksternal. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
pengelolaan PkM 

 

U.8.7.T 
.4 

Kepala DPPM, kepala UPPS dan ketua program studi melakukan 
pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap 
layanan manajemen bidang pengelolaan PkM, minimal memenuhi 
6 aspek minimal (lihat target capaian U.8.7.T.4) setiap tahun. 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan. 

 

U.8.7.T 
.5 

UPPS dan DPPM memiliki pedoman PkM meliputi: (a) Pedoman 
umum PkM internal dan eksternal. (b) Pedoman khusus PkM di 
tingkat UPPS 

Mencapai Telah tersedia 
pedoman PkM. 

 

C8-8: Pembiayaan PkM  

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.8.8.U 
.1 

Rektor, Ketua UPPS, Direktur DPPM memiliki kebijakan 
menyediakan dana pembiayaaan pengabdian kepada masyarakat 
(lihat indikator kinerja U.8.8.U.1) sebesar 100%. 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan 
menyediakan dana 
pengabdian kepada 
masyarakat untuk 
membiayai. 

 

U.8.8.U 
.2 

Ketua UPPS, Direktur DPPM mempunyai kebijakan menyediakan 
dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 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 

Mencapai Telah Memiliki 
kebijakan yang 
menyediakan dana 
pengelolaan PkM 
untuk membiayai. 

 

U.8.8.T 
.1 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja 
Tambahan bidang pendanaan pengabdian kepada masyarakat 
yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan 
dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat indikator kinerja 
U.8.8.U.1) 

Mencapai Telah Memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang pendanaan 
PkM 

 

U.8.8.T 
.2 

Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan 
dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada 
pendanaan PkM yang memenuhi 2 aspek (lihat indicator kinerja 
U.8.8.T.2) serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya 
dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

Mencapai Telah Memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada 
pendanaan PkM 

 

U.8.8.T 
.3 

Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan 
penjaminan mutu kriteria PkM sub bidang pendanaan PkM yang 
memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.3) setiap tahun 
akademik. 

Mencapai Telah Melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
pendanaan PkM. 

 

U.8.8.T 
.4 

Ketua UPPS, direktur DPPM dan BPMI melakukan pengukuran 
kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada 
kriteria sub-bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian 
kepada masyarakat yang memenuhi minimal 6 aspek (lihat 
indikator kinerja U.8.8.T.4) setahun sekali. 

Mencapai Telah Melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 

 

C9 - Luaran dan Capaian Tridharma  

C9-1: Luaran dan Capaian Tridarma  



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

Kode 
IK 

Standar Capaian Catatan Program/Kegiatan 

U.9.0.U 
.1A 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki analisis 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur 
dengan metode yang sahih dan relevan, meliputi aspek: (1) 
keserba cakupan; (2) kedalaman; dan (3) kebermanfaatan 
analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke 
waktu dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian analisis CPL 
memenuhi 3 aspek. 

Mencapai Telah sesuai dengan 
pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan 
(CPL) 

 

U.9.0.U Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Mencapai Telah Memiliki upaya  

.1B Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki upaya 
mempertahankan rata-rata IPK lulusan dengan target capaian 
untuk Diploma dan Sarjana: RIPK lulusan ≥ 3,25 dan untuk 
Magister dan Doktor: RIPK lulusan ≥ 3,50. 

 mempertahankan 
rata-rata IPK lulusan 

 

U.9.0.U 
.1C 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki jumlah 
penghargaan atau prestasi Internasional (RI) di bidang akademik 
mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dengan target capaian 
Untuk Diploma: RI ≥ 0,05%, untuk Sarjana: RI ≥ 0,1%, untuk 
Magister: RI ≥ 0,5%, dan untuk Doktor: RI ≥ 1%. 

Mencapai Memiliki capaian 
berupa penghargaan 
dan prestasi 
internasional dalam 
tiga tahun terakhir 

 

U.9.0.U 
.1D 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki jumlah 
penghargaan atau prestasi Internasional (RI) di bidang 
nonakademik mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dengan target 
capaian untuk Diploma RI ≥ 0,1% dan untuk Sarjana RI ≥ 0,2%. 

Mencapai Memiliki capaian 
berupa penghargaan 
dan prestasi 
internasional dalam 
tiga tahun terakhir 

 

U.9.0.U 
.1E 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki masa studi 
(MS) sesuai dengan standar akreditasi dengan target capaian 
Untuk Diploma: Pertahun 3 ≤ MS ≤ 3,5, untuk Sarjana: Pertahun 
3,5 < MS ≤ 4,5, untuk Magister: Pertahun 1,5 < MS ≤ 2,5, dan untuk 
Doktor: Pertahun 2,5 < MS ≤ 3,5. 

Mencapai Telah memiliki masa 
studi (MS) sesuai 
dengan standar 
akreditasi 

 

U.9.0.U 
.1F 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki persentase 
kelulusan tepat waktu (PTW) dengan target capaian untuk 
Diploma PTW ≥ 70%, untuk Sarjana, Magister, dan untuk Doktor 
PTW ≥ 50%. 

Mencapai Telah memiliki 
persentase kelulusan 
tepat waktu (PTW). 

 

U.9.0.U 
.1G 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki persentase 
keberhasilan studi (PPS) dengan target dancapaian PPS ≥ 85%. 

Mencapai Telah memiliki 
persentase 
keberhasilan studi 
(PPS) sesuai 
dengan target 
capaian 

 

U.9.0.U 
.1H 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Melakukan tracer 
study yang mencakup 5 aspek; (1) tracer study terkoordinasi di 
tingkat PT; (2) dilakukan secara reguler setiap tahun dan 
terdokumentasi; (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan 
inti tracer study DIKTI; (4) ditargetkan pada seluruh populasi 
(lulusan TS-4 s.d TS-2); dan (5) hasilnya disosialisasikan dan 
digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran 
dengan target capaian tracer study mencakup 5 aspek yang 
dilakukan pada populasi lulusan TS-4 s.d TS-2 

Mencapai Telah melakukan 
tracer study yang 
mencakup 5 aspek 

 

U.9.0.U 
.1I 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki waktu 
tunggu (WT), yaitu waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan 
pekerjaan pertama dalam tiga tahun, mulai TS-4 s.d TS-2 dengan 
target capaian untuk Diploma: WT < 3 bulan, Untuk Sarjana: WT < 
6 bulan (Lihat indikator kinerja U.9.0.U.11). 

Mencapai Telah memiliki waktu 
tunggu (WT), yaitu 
waktu tunggu lulusan 
untuk mendapatkan 
pekerjaan pertama 

 

U.9.0.U 
.1J 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki kesesuaian 
bidang kerja lulusan (PBS) saat mendapatkan pekerjaan pertama 
dalam tiga tahun, mulai TS-4 s.d TS-2 dengan target capaian 
untuk Diploma: PBS ≥ 80%, untuk Sarjana dan Magister: PBS ≥ 
60%. 

Mencapai Telah memiliki 
kesesuaian bidang 
kerja lulusan (PBS) 
saat mendapatkan 
pekerjaan pertama 

 

U.9.0.U 
.1K 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Tingkat dan ukuran 
tempat kerja lulusan (RI) dengan target capaian untuk Diploma 
dan Sarjana RI ≥ 5%. 

Mencapai Telah mencapai 
tingkat dan ukuran 
tempat kerja lulusan 
(RI) 

 



B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU 

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu 

 

U.9.0.U 
.1L 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, 
Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Tingkat kepuasan 
pengguna lulusan (TK1: Etika, TK2: Keahlian pada bidang ilmu / 
kompetensi utama, TK3: Kemampuan berbahasa asing, TK4: 
Penggunaan teknologi informasi, TK5 : Kemampuan 
berkomunikasi, TK6: Kerjasama tim, dan TK7 : Pengembangan 
diri) dengan target capaian Skor=STKi/7 (Lihat kriteria target 
capaian berkode U.9.0.U.1L). 

Mencapai Telah mencapai 
tingkat kepuasan 
pengguna lulusan 

 

U.9.0.U 
.2A 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala LPPI, dan Direktur 
DPPM mengembangkan dharma penelitian dan PkM sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Publikasi ilmiah 
mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, 
dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 
tahun terakhir dengan target capaian untuk Sarjana: RI ≥ 1%, 
untuk Magister: RI ≥ 2%, dan untuk Doktor: RI ≥ 3% (dengan 

ketentuan lihat indikator kinerja berkode U.9.0.U.2A). 

Mencapai Telah 
melakukan 
pengembangan 
yang 
menghasilkan 
luaran berupa 
publikasi ilmiah 

 

U.9.0.U 
.2B 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala LPPI, dan Direktur 
DPPM mengembangkan dharma penelitian dan PkM sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Luaran penelitian 
dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau 
bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir (lihat catatan indikator 
kinerja U.9.0.U.2B) dengan target capaian untuk Sarjana: NLP ≥ 1, 
untuk Magister: NLP ≥ 2, dan untuk Doktor: NLP ≥ 3 (dengan 
ketentuan lihat indikator kinerja berkode U.9.0 U.2B). 

Mencapai Telah 
mengembangkan 
dharma penelitian 
dan PkM sehingga 
luaran penelitian dan 
PkM yang dihasilkan 
mahasiswa sesuai 
dengan target 
capaian 

 

U.9.0.U 
.2C 

Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala LPPI, dan Direktur 
DPPM mengembangkan dharma penelitian dan PkM sehingga 
memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Artikel karya ilmiah 
mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, 
yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (NAS) dengan target capaian 
untuk Magister NAS ≥ 2, dan untuk Doktor NAS ≥ 3. 

Mencapai Telah mencapai 
tingkat kepuasan 
pengguna lulusan 

 

U.9.0.T 
.1 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki indikator kinerja 
tambahan (IKT) di bidang luaran dan capaian tridharma dengan 
target capaian a. Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan 
Institusi, b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di 
tingkat internasional, dan c. Data indikator kinerja tambahan telah 
diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Mencapai Telah memiliki 
indikator kinerja 
tambahan (IKT) 
dibidang luaran dan 
capaian tridharma 

 

U.9.0.T 
.2 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki analisis 
keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja 
UPPS pada luaran dan capaian triidharma yang memenuhi 2 
aspek, yaitu: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang 
tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis 
terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, 
faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat 
ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang 
akan dilakukan dengan target capaian memiliki dokumen laporan 
analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang luaran dan capaian 
tridharma memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun 
dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

Mencapai Telah memiliki 
analisis keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasilan 
pencapaian kinerja 
UPPS pada luaran 
dan capaian 
tridharma yang 
memenuhi 2 aspek 

 

U.9.0.T 
.3 

Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melaksanakan sistem 
penjaminan mutu internal bidang luaran dan capaian tridharma 
yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (1) dokumen legal 
pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, (2) 
ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, 
standar SPMI, dan formulir SPMI, (3) terlaksananya siklus 
penjaminan mutu (siklus PPEPP), (4) bukti sahih efektivitas 
pelaksanaan penjaminan mutu, (5) memiliki external 
benchmarking dalam peningkatan mutu dengan target capaian 
telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 
aspek setiap tahun akademik. 

Mencapai Telah melaksanakan 
sistem penjaminan 
mutu internal bidang 
luaran dan capaian 
tridharma yang 
dibuktikan dengan 
keberadaan 5 aspek 

 

U.9.0.T 
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Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran 
kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra 
lainnya) terhadap layanan manajemen bidang luaran dan capaian 
tridharma, yang memenuhi aspek berikut (1) menggunakan 
instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) 
dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara 
komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta 
bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan 
dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan 
mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review 
terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan 
mahasiswa dengan target capaian melakukan pengukuran 
kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku 
kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali. 

Mencapai Telah melakukan 
pengukuran 
kepuasan para 
pemangku 
kepentingan 

 

Ringkasan keseluruhan - 271 total data  



B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET 
 

 
 Rekapitulasi Skor Capaian 

Periode Mutu Bidang Standar  

20HI0 

 C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  

  C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi  

  Ringkasan untuk standar: Standar C1-1: Visi, Misi, 
Tujuan & Strategi - total terdapat 10 IK 

 

  Jumlah 30,0 

  Rata-rata 3,0 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - total 
terdapat 10 IK 

 

 Jumlah  30,0 

 Rata-rata  3,0 

 C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama  

  C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama  

  Ringkasan untuk standar: Standar C2-1: Tata 
Pamong, Tata Kelola, Kerjasama - total terdapat 11 IK 

 

  Jumlah 33,0 

  Rata-rata 3,0 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja 
Sama - total terdapat 11 IK 

 

 Jumlah  33,0 

 Rata-rata  3,0 

 C3 - Mahasiswa  

  C3-1: Mahasiswa  

  Ringkasan untuk standar: Standar C3-1: 
Mahasiswa - total terdapat 11 IK 

 

  Jumlah 33,0 

  Rata-rata 3,0 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C3 - Mahasiswa - total terdapat 11 IK  

 Jumlah  33,0 

 Rata-rata  3,0 

 C4 - Sumber Daya Manusia  

  C4-1: Sumber Daya Manusia  

  Ringkasan untuk standar: Standar C4-1: Sumber 
Daya Manusia - total terdapat 24 IK 

 

  Jumlah 70,0 

  Rata-rata 2,9 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C4 - Sumber Daya Manusia - total terdapat 24 IK  

 Jumlah  70,0 

 Rata-rata  2,9 

 C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana  

  C5-1: Keuangan, Sarana Prasarana  

  Ringkasan untuk standar: Standar C5-1: Keuangan, 
Sarana Prasarana - total terdapat 10 IK 

 

  Jumlah 30,0 

  Rata-rata 3,0 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana - total 
terdapat 10 IK 

 

 Jumlah  30,0 

 Rata-rata  3,0 

 C6 - Pendidikan  

  C6-2: Isi Pembelajaran  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-2: Isi 
Pembelajaran - total terdapat 7 IK 

 

  Jumlah 21,0 

  Rata-rata 3,0 

  C6-3: Proses Pembelajaran  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-3: Proses 
Pembelajaran - total terdapat 14 IK 

 

  Jumlah 42,0 
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  Rata-rata 3,0 

  C6-4: Penilaian Pembelajaran  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-4: Penilaian 
Pembelajaran - total terdapat 11 IK 

 

  Jumlah 33,0 

  Rata-rata 3,0 

  C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-5: Dosen dan 
Tenaga Kependidikan - total terdapat 8 IK 

 

  Jumlah 24,0 

  Rata-rata 3,0 

  C6-6: Sarana dan Prasarana  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-6: Sarana dan 
Prasarana - total terdapat 7 IK 

 

  Jumlah 21,0 

  Rata-rata 3,0 

  C6-7: Pengelolaan Pembelajaran  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-7: Pengelolaan 
Pembelajaran - total terdapat 14 IK 

 

  Jumlah 42,0 

  Rata-rata 3,0 

  C6-8: Pembiayaan Pembelajaran  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-8: Pembiayaan 
Pembelajaran - total terdapat 2 IK 

 

  Jumlah 7,0 

  Rata-rata 3,5 

  C6-1: Kompetensi Lulusan  

  Ringkasan untuk standar: Standar C6-1: Kompetensi 
Lulusan - total terdapat 3 IK 

 

  Jumlah 9,0 

  Rata-rata 3,0 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C6 - Pendidikan - total terdapat 66 IK  

 Jumlah  199,0 

 Rata-rata  3,0 

 C7 - Penelitian  

  C7-1: Hasil Penelitian  

  Ringkasan untuk standar: Standar C7-1: Hasil 
Penelitian - total terdapat 9 IK 

 

  Jumlah 27,0 

  Rata-rata 3,0 

  C7-2: Isi Penelitian  

  Ringkasan untuk standar: Standar C7-2: Isi 
Penelitian - total terdapat 7 IK 

 

  Jumlah 21,0 

  Rata-rata 3,0 

  C7-3: Proses Penelitian  

  Ringkasan untuk standar: Standar C7-3: Proses 
Penelitian - total terdapat 11 IK 

 

  Jumlah 33,0 

  Rata-rata 3,0 

  C7-4: Penilaian Penelitian  

  Ringkasan untuk standar: Standar C7-4: Penilaian 
Penelitian - total terdapat 6 IK 

 

  Jumlah 18,0 

  Rata-rata 3,0 

  C7-5: Peneliti  

  Ringkasan untuk standar: Standar C7-5: Peneliti - total 
terdapat 6 IK 

 

  Jumlah 18,0 

  Rata-rata 3,0 

  C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian  
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  Ringkasan untuk standar: Standar C7-6: Sarana Dan 

Prasarana Penelitian - total terdapat 5 IK 

 

  Jumlah 15,0 

  Rata-rata 3,0 

  C7-7: Pengelolaan Penelitian  

  Ringkasan untuk standar: Standar C7-7: Pengelolaan 
Penelitian - total terdapat 10 IK 

 

  Jumlah 30,0 

  Rata-rata 3,0 

  C7-8: Pembiayaan Penelitian  

  Ringkasan untuk standar: Standar C7-8: Pembiayaan 
Penelitian - total terdapat 8 IK 

 

  Jumlah 24,0 

  Rata-rata 3,0 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C7 - Penelitian - total terdapat 62 IK  

 Jumlah  186,0 

 Rata-rata  3,0 

 C8 - Pengabdian  

  C8-1: Hasil PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-1: Hasil 
PkM - total terdapat 7 IK 

 

  Jumlah 21,0 

  Rata-rata 3,0 

  C8-2: Isi PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-2: Isi PkM - total 
terdapat 7 IK 

 

  Jumlah 21,0 

  Rata-rata 3,0 

  C8-3: Proses PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-3: Proses 
PkM - total terdapat 11 IK 

 

  Jumlah 33,0 

  Rata-rata 3,0 

  C8-4: Penilaian PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-4: Penilaian 
PkM - total terdapat 7 IK 

 

  Jumlah 21,0 

  Rata-rata 3,0 

  C8-5: Pelaksana PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-5: Pelaksana 
PkM - total terdapat 6 IK 

 

  Jumlah 18,0 

  Rata-rata 3,0 

  C8-6: Sarana Prasarana PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-6: Sarana 
Prasarana PkM - total terdapat 5 IK 

 

  Jumlah 15,0 

  Rata-rata 3,0 

  C8-7: Pengelolaan PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-7: Pengelolaan 
PkM - total terdapat 8 IK 

 

  Jumlah 24,0 

  Rata-rata 3,0 

  C8-8: Pembiayaan PkM  

  Ringkasan untuk standar: Standar C8-8: Pembiayaan 
PkM - total terdapat 6 IK 

 

  Jumlah 18,0 

  Rata-rata 3,0 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C8 - Pengabdian - total terdapat 57 IK  

 Jumlah  171,0 

 Rata-rata  3,0 
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 C9 - Luaran dan Capaian Tridharma  

  C9-1: Luaran dan Capaian Tridarma  

  Ringkasan untuk standar: Standar C9-1: Luaran dan 
Capaian Tridarma - total terdapat 19 IK 

 

  Jumlah 53,0 

  Rata-rata 2,8 

 Ringkasan untuk bidang: Bidang C9 - Luaran dan Capaian Tridharma - total 
terdapat 19 IK 

 

 Jumlah  53,0 

 Rata-rata  2,8 

Ringkasan untuk periode mutu: Periode Mutu 19EPB0 - total terdapat 270 IK 

Jumlah   805,0 

Rata-rata   3,0 
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