BUKU 3
STANDAR SPMI

PENDIDIKAN
PENELITIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
IAIN LHOKSEUMAWE
2017

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
2017

i

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab:
Rektor
Wakil Rektor I

Ketua:
Dr. Al Husaini M.Daud, MA
Sekretaris:
Jum’at Barus, MS.
Anggota:
Dr. Nurlaila, S.Pd, M.Pd
Rosimanidar, S.Si, M.Pd
Nurul Fadhillah, M.Pd
Penerbit :
Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe
Jl. Banda Aceh-Medan, Buket Rata - Kota Lhokseumawe Telp.0645-47267 Fax. 0645 40329
https://lpm.iainlhokseumawe.ac.id/

KATA PENGANTAR REKTOR

Assalammu’alaikum Wr Wb
Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat
Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Buku Manual SPMI ini
dapat diselesaikan. Dinamika perubahan zaman dan berbagai isu global menuntut
IAIN Lhokseumawe berbenah diri agar dapat meningkatkan daya saing baik di
tataran

regional,

nasional

maupun

internasional.

IAIN

Lhokseumawe

membutuhkan aksi perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia
memasuki revolusi industri 4.0 melalui sistem penjaminan mutu internal untuk
dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
Pengelolaan IAIN Lhokseumawe harus berbasis mutu pada seluruh tataran
sistem pengelolaan kampus,. Pembenahan mutu secara internal IAIN Lhokseumawe
harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi, dan
dokumen yang memadai. Oleh karena itu Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) sangat dibutuhkan sebagai acuan agar dapat melakukan perubahan
dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di kampus, sehingga dapat
membawa IAIN Lhokseumawe menjadi terdepan, baik di Indonesia, Asia maupun
di dunia internasional.
Semoga dokumen ini dapat berkonstribusi bagi peningkatan kualitas IAIN
Lhokseumawe dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa
Indonesia. Terima Kasih kepada tim penyusun IAIN Lhokseumawe dan dukungan
dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan.

i

Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tim Penyusun dapat bernilai ibadah
dan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Aamin.
Wassalammualaikum

Lhokseumawe, April 2017
Rektor IAIN LHokseuamwe

Dr. Hafifuddin, M.Ag
NIP. 19651231 199903 1 022
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KATA PENGANTAR
Puji syukur panjatkan kami kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan
hidayah-Nya penyusunan buku Standar Penjaminan Mutu Internal yang merujuk
pada Standar Nasional Perguruan tinggi, yaitu; Standar Pendidikan, Standar
Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Buku ini diharapkan
memberikan pedoman kepada semua unit kerja di lingkungan IAIN Lhokseumawe
dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Pemahaman dan
penguasaan dari makna dari masing – masing standar akan menjamin terciptanya
pelaksanaan pendidikan yang diarahkan pada pembentukan pribadi ynag
berkarakter, memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengembangkan serta
menerpakan ilmu, teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Adanya
pemahaman terhadap standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan
menjamin terciptanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan
pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian ataupun pendidikan untuk
pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyusunan buku pedoman ini kami telah berupaya sebaik-baiknya,
meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karena
masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya buku
pedoman ini di masa yang akan datang.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan dokumen SPMI, sehingga buku Standar SPMI ini
dapat menjadi pedoman bagi peningkatan mutu IAIN Lhokseumawe yang
merupakan salah satu institusi pendidikan sehingga mampu menghasilkan lulusan
yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.
Lhokseumawe,
Ketua LPM,

April 2017

Dr. Al Husaini M. Daud, MA
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STANDAR PENDIDIKAN

RUANG LINGKUP

Standar mutu pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar dengan rincian
sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Stnadar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiyaan Pembelajaran
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DEFINISI

1. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja system pendidikan yang
mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus
dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter
(elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan
menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan programprogramnya.
2. Standar

Nasional

Pendidikan

Tinggi

adalah

kriteria

minimal

tentang

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang
pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami
melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” antara lain;
1). Untuk memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan bidang
agama Islam yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu
pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan
dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.;
2). Standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama dalam mengembangkan
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran;
3). Lulusan memiliki kompetensi sikap yaitu memiliki perilaku yang baik dan
berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma
yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial serta melalui proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
4). Setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan
penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu
secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
BUKU STANDAR SPMI
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5). Setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan
kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,
metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (a). keterampilan umum
sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan
dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat
program dan jenis pendidikan tinggi; dan (b). keterampilan khusus sebagai
kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai
dengan bidang keilmuan program studi;
6). Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus
memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman
dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk
pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan
lain yang sejenis.
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan
capaian pembelajaran lulusan. Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan untuk
meningkatkan daya saing alumni
Standar kompetensi lulusan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” mengacu pada upaya pencapaian VMTS “Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe”, deskripsi kualifikasi level program dan
Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi
Lulusan
1. Pimpinan Institusi (Rektor)
2. Pimpinan Fakultas (Dekan)
3. Ketua Program Studi.
4. Koordinator Konsorsium Keilmuwan
5. Dosen.
6. Mahasiswa
D. Definisi Istilah
1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk
menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk
BUKU STANDAR SPMI
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mengembangkan mutu lulusan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi
Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas
“Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi
setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan
utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan
Degree.
Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan
pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi
Lulusan dinyatakan berlaku.
Studi Pelacakan adalahkegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi
lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan
kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan
kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan
kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.

E. Pernyataan Isi Standar
1. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus
memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan bidang
agama Islam yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang
mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki
kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan
seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran.
3. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki komptensi sikap yang
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan
aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan
sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan
penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu
secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses
BUKU STANDAR SPMI
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pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan
kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,
metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a). keterampilan umum
sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan
dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat
program dan jenis pendidikan tinggi; dan b). keterampilan khusus sebagai
kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai
dengan bidang keilmuan program studi.
6. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus
memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman
dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk
pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan
lain yang sejenis.
7. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum
sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusanharus mengacu pada
lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu
pada VMTS PT
F. Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
1. Melakukan telaah hasil Tracer Study Pengguna Lulusan.
2. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi
sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS “Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe” untuk seluruh jenjang program studi di “Institut
Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.Melakukan sosialisasi penyusunan
standar kompetensi program studi kepada pengelola program studi.
3. Memastikan bahwa standar kompetensi alumni sesuai level pada KKNI dan
telah mengakomodir tuntutan VMTS “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program
studi.
4. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.

BUKU STANDAR SPMI
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G. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No

Pernyataan Isi Standar

a.

Program Studi (PS) dalam
menetapkan
standar
kompetensi lulusan harus
memenuhi kriteria minimal
tentang
kualifikasi
kemampuan lulusan bidang
agama Islam yang meliputi
aspek sikap, pengetahuan,
dan
keterampilan
yang
dinyatakan dalam rumusan
capaian pembelajaran lulusan
yang mengacu pada deskripsi
capaian pembelajaran lulusan
KKNI;
dan
memiliki
kesetaraan dengan jenjang
kualifikasi pada KKNI.

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

PS setiap lima tahun PS setiap lima tahun sekali
sekali memiliki profil 1.Memiliki
profil
dan
dan
capaian
capaian
pembelajaran
pembelajaran lulusan
lulusan pada KKNI, yang
yang mengacu pada
mempertimbangkan
KKNI dengan jenjang
keterkaitan dengan visi
kualifikasi:
misi dan tujuan baik
Sarjana: level 6
fakultas maupun Institusi,
Magister: level 8
pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
kebutuhan
stakeholders
yang komprehensif dan
mempertimbangkan
perubahan di masa depan

Rujukan
LKPT
-

Kriteria

LED

Matriks
C. 6
c.6.4.a,
Pendidi
No. 38,
kan
bagian A
B, dan C

Lainnya
Permenrist
ekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
5 ayat 1

2. a. Memiliki profil lulusan,
capaian pembelajaran
yang mengacu kepada

[Type text]
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kurikulum
berbasis
KKNI dan ini didukung
dengan bahan kajian,
struktur kurikulum dan
rencana pembelajaran
semester (RPS) yang
mengacu
kepada
peraturan
SN-DIKTI
dan benchmark pada
institusi
nasional,
peraturan-peraturan
terkini, dan kepekaan
terhadap isu-isu terkini
meliputi
pendidikan
karakter, NAPZA, dan
pendidikan anti korupsi
sesuai dengan program
pendidikan
pemerintahan
yang
telah
dan
akan
dilaksanakan.
b. Mekanisme penetapan
profil lulusan, capaian
pembelajaran
yang

BUKU STANDAR SPMI
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mengacu
kepada
kurikulum
berbasis
KKNI,
melibatkan
unsur-unsur
yang
berwenang
dalam
setiap institusi.

b.

Pengelola Program Studi
harus menggunakan standar
kompetensi lulusan seperti
disebutkan pada nomor 1
sebagai
acuan
utama
pengembangan standar isi

BUKU STANDAR SPMI

PS setiap lima tahun
sekali menggunakan
standar
kompetensi
lulusan
yang
mencakup profil dan
capaian pembelajaran

3. Memiliki profil lulusan,
capaian
pembelajaran
yang mengacu kepada
KKNI
dengan
mempertimbangkan
umpan balik dari para
pemangku kepentingan
dan pencapaian isu-isu
strategis untuk menjamin
kesesuaiannya
dan
kemutakhirnya.
Rata-rata persentase lulusan Tabel
PS memiliki kesesuaian 5.d.2
bidang kerja dari program
utama
di
IAIN
Lhokseumawe
terhadap
kompetensi bidang studi ≥

Matriks
No. 53

C.9
Luaran
dan
Capaian
Tridhar
ma

Permenrist
ekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
5 ayat 2
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pembelajaran, standar proses
pembelajaran,
standar
penilaian
pembelajaran,
standar dosen dan tenaga
kependidikan, standar sarana
dan prasarana pembelajaran,
standar
pengelolaan
pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran.

BUKU STANDAR SPMI

lulusan,
meliputi
aspek
sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan sebagai
acuan pengembangan
standar isi standar
proses pembelajaran,
standar
penilaian
pembelajaran, standar
dosen
dan
tenaga
kependidikan, standar
sarana dan prasarana
pembelajaran, standar
pengelolaan
pembelajaran,
dan
standar pembiayaan
pembelajaran.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a
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Setiap lulusan pada program Lulusan PS memiliki
Tingkat kepuasan pengguna 5.e.1
studi harus memiliki
kompetensi sikap:
lulusan dinilai terhadap
komptensi sikap yang
aspek etika, adapaun hasil
1.Berperilaku
merupakan perilaku benar
penilaiannya adalah 100 %
berdasarkan nilai-nilai
dan berbudaya sebagai hasil
dan dikategorikan sangat
Pancasila dan UUD
dari internalisasi dan
baik.
1945, serta norma
aktualisasi nilai dan norma
Islam yang toleran,
yang tercermin dalam
inklusif dan moderat;
kehidupan spiritual dan
2.Beribadah
dengan
sosial melalui proses
baik
dan
sesuai
pembelajaran, pengalaman
dengan
ketentuan
kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada agama Islam; dan
masyarakat yang terkait
3.Berakhlak mulia yang
pembelajaran.
diaktualisasikan
dalam
kehidupan
sosial.

Matriks
No. 54

C.9

KepDirjen

Luaran
dan
Capaian
Tridhar
ma

Diktis No.
102 Tahun
2019 BAB
II Standar
Keagamaa
n Pada
Pendidika
n, bagin B

Setiap lulusan harus memiliki
Kompetensi Pengetahuan
yakni merupakan
penguasaan konsep, teori,
metode, dan/atau falsafah
bidang ilmu tertentu secara
sistematis yang diperoleh

Matriks
No. 54

C.9

KepDirjen

Luaran
dan
Capaian
Tridhar
ma

Diktis No.
102 Tahun
2019 BAB
II Standar
Keagamaa

BUKU STANDAR SPMI

Lulusan PS memiliki
kompetensi
pengetahuan, yaitu
kemampuan falsafah
ilmu keislaman yang
integratif dengan
bidang ilmu tertentu,

Tingkat kepuasan pengguna 5.e.1
lulusan dinilai terhadap
aspek Keahlian pada bidang
ilmu (kompetensi utama),
hasil penilaiannya adalah
100 % sangat baik.
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melalui penalaran dalam
proses pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau
pengabdian kepada
masyarakat yang terkait
pembelajaran

secara sistematis yang
diperoleh melalui
penalaran dalam
proses pembelajaran,
pengalaman kerja
mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian
kepada masyarakat
terkait dengan
pembelajaran;

Setiap lulusan harus memiliki
Kompetensi Keterampilan
yang merupakan
kemampuan melakukan
unjuk kerja dengan
menggunakan konsep, teori,
metode, bahan, dan/atau
instrumen, yang diperoleh
melalui pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau
pengabdian kepada
masyarakat yang terkait
pembelajaran, mencakup: a.

Lulusan
memiliki 1.Tingkat
kepuasan 5.e.1
keterampilan bidang
pengguna lulusan dinilai
keagamaan
secara
terhadap
aspek
umum
dalam
kemampuan berbahasa
masyarakat,
asing yaitu bahasa Arab
mencakup:
dan
bahasa
Inggris,
penggunaan
teknologi
a).Baca dan tulis Alinformasi, kemampuan
Qur’an;
berkomunikasi,
b). Berbahasa Arab;
kerjasama
tim
dan
pengembangan
diri.
c).Mengamalkan
Hasil
penilaiannya
ibadah ;
adalah 100 % sangat baik.
d). Seni islami;
2. Mampu menghafal dan

BUKU STANDAR SPMI

n Pada
Pendidika
n, bagin B

Matriks
No. 54

C.9
Luaran
dan
Capaian
Tridhar
ma

RIP dan
Renstra
IAIN
Lhokseum
awe
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keterampilan umum sebagai
kemampuan kerja umum
yang wajib dimiliki oleh
setiap lulusan dalam rangka
menjamin kesetaraan
kemampuan lulusan sesuai
tingkat program dan jenis
pendidikan tinggi; dan b.
keterampilan khusus sebagai
kemampuan kerja khusus
yang wajib dimiliki oleh
setiap lulusan sesuai dengan
bidang keilmuan program
studi.

e). Berdakwah;
f).Kepemimpinan
(leadership)
yang
memadai;
g).Bekerjasama dengan
berbagai pihak;
h).Penyelesaian
masalah-masalah
kehidupan.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

memahami
isi
kandungan Al-Quran juz
30
(JuzAmma),
yang
dibuktikan
dengan
sertifikat masih berlaku;
dan
3. Lulusan
memiliki
kemampuan
bahasa
Inggris dan bahasa Arab,
yaitu
Program Sarjana
untuk Prodi Studi Umum
harus mencapai skor TOEFL
≥ 470 dan ≥ 450 TOAFL.
Sedangkan untuk Prodi
Keagamaan,
mahasiswa
disyaratkan mencapai skor
TOAFL ≥ 450, dan Prodi
Pendidikan Bahasa Arab
meraih skor TOAFL ≥ 500.
4. Program Magister
untuk Prodi Umum harus

BUKU STANDAR SPMI
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mencapai skor TOEFL ≥
500 dan ≥ 400 TOAFL.
Sedangkan untuk Prodi
Keagamaan,
mahasiswa
disyaratkan mencapai skor
TOAFL ≥ 500, yang
dibuktikan
dengan
sertifikat masih berlaku.
f.

Program Studi dalam meRumuskan Capaian
Pembelajaran lulusan harus
memuat Kompetensi
Pengalaman kerja mahasiswa
berupa pengalaman dalam
kegiatan di bidang tertentu
pada jangka waktu tertentu,
berbentuk pelatihan kerja,
kerja praktik, praktik kerja
lapangan atau bentuk
kegiatan lain yang sejenis

BUKU STANDAR SPMI

Tingkat kemampuan
kerja lulusan IAIN
Lhokseumawe untuk
program sarjana, yaitu
“Mengaplikasikan,
mengkaji, membuat
desain,memanfaatkan
IPTEKS,menyelesaikan
masalah”, dan
program magister,
yaitu
“Mengembangkan
IPTEKS melalui riset
inter/multi disiplin,
inovasi,teruji”

Tingkat dan ukuran tempat Tabel
kerja lulusan kurang dari 5% 5.e.2
Jumlah lulusan yang bekerja
di badan usaha tingkat
internasional/multi nasional
kurang dari 5% dari jumlah
lulusan
Dan

Matriks
No. 55

C.9
Luaran
dan
Capaian
Tridhar
ma

Jumlah lulusan yang bekerja
di badan usaha tingkat
nasional atau berwirausaha
yang berizin lebih dari sama
dengan 20% dari jumlah
lulusan
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H. Indikator
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program studi memiliki rumusan SKL aspek kepribadian sesuai
dengan capaian pembelajaran dalam KKNI dan nilai-nilai Keilmuan,
Keislaman dan keindonesiaan.
75% Lulusan (alumni) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap,
pengetahuan dan keterampilan.
Program studi memiliki rumusan SKL sesuai dengan capaian
pembelajaran dalam KKNI dan nilai-nilai Keilmuan, Keislaman dan
keindonesiaan.
15 % Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal
minimal memiliki ISSN.
Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun.
Masa studi 8 semester minimal 50% untuk S1
Masa studi 4 semester mencapai 50% untuk S2
75 % skor TOEFL S2 minimal 500, TOEFL dikeluarkan dari lembaga
bahasa yang diakui.
75 % skor TOEFL S1 Prodi Umum minimal 400 prodi agama dan 450
untuk prodi bahasa, TOEFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang
diakui.

I. Dokumen Terkait
1.
2.
3.
4.

Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
Profil lulusan Institusi, Profil Lulusan Fakultas dan Program Studi
dalam ruang lingkup Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
RIP “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
Rumusan Capaian Pembelajaran sesuai Asosiasi Keilmuwan.

J. Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI.
Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Renstra “Institut
Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.

BUKU STANDAR SPMI
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Isi Pembelajaran
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe” antara lain untuk;
1. Memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
2. Menyusun isi pembelajaran terkait kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran pada program magister, harus memanfaatkan hasil penelitian
dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang
adalah setiap lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan
tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan, dan setiap
lulusan program magister harus menguasai menguasai teori dan teori
aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.
Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman
dan keluasan materi pembelajaran. Standar isi pembelajaran akan berjalan
efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan
patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa
dan pimpinan program studi/fakultas/institut.
BUKU STANDAR SPMI
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Standar Isi Pembelajaran “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS “Institut
Agama Islam Negeri Lhokseumawe”, deskripsi capaian pembelajaran lulusan
KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada
KKNI.
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran
1. Pimpinan Institusi (Rektor)
2. Pimpinan Fakultas (Dekan)
3. Pimpinan Program studi;
4. Dosen
5. Pengelola mutu PT hingga Program Studi
D. Definisi Istilah
1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur
kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban
masa studi yang harus di penuhi dalam pengembangan kurikulum IAIN
Lhokseumawe yang berbasis KKNI.
2. Review kurikulum adalah aktivitas meninjau kembali keseuaian antara
tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi. Kegiatan ini
dapat dilakukan oleh dosen serumpun dalam jangka waktu setahun sekali
dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain
sebagainnya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
3. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh
wakil rector bidang akademik untuk melakukan pengembangan
kurikulum secara periodik.
4. Satuan Kredit Semester adalahtakaran waktu kegiatan belajar yang di
bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses
pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan
kurikuler di suatu program studi. Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,
proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
program studi.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

BUKU STANDAR SPMI
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E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran
a. Pernyataan Isi Standar Sesuai SN-Dikti 44/2015 dan Standar Keagamaan
PTKI 102/209
1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria
minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang
mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. "Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister,
magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil
penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. "
3. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi
pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian
kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran
lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang
adalah sebagai berikut: a). Setiap lulusan program diploma satu paling
sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan
operasional lengkap; b). Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit
harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang
keahlian tertentu; c). Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit
hatus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu secara umum, d). Setiap lulusan program diploma empat dan
sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus
dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
dalam kerangka integrasi keilmuan. e). Setiap lulusan program profesi
harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu; f). Setiap lulusan program magister magister terapan,
dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang
pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan" g). Setiap
lulusan program doktor , doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai
filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam
kerangka integrasi keilmuan"
5. Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan
advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam
bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
b. Penyataan Isi (Struktur Kurikulum berbasis KKNI di IAIN Lhokseumawe)

BUKU STANDAR SPMI
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1. Struktur kurikulum yang akan diberikan mengarah pada pembentukan
kompetensi peserta didik dengan susunan mata kuliah berdasarkan logika
dan struktur keilmuwannya. Proses penyusunan mata kuliah dilakukan
dengan menyusun mata kuliah secara berkelanjutan, artinya mata kuliah
disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir merupakan mata
kuliah lanjutan, dan saling terkait satu sama lain serta dalam semester
tertentu memiliki mata kuliah prasyarat.
2. Struktur mata kuliah disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang ada
di masing – masing program studi dan mengacu pada VSMT IAIN
Lhokseumawe.
3. Capaian pembelajaran yang disusun harus memenuhi kompetensi lulusan
yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.
4. Kurikulum disusun seharusnya memuat pekembangan ilmu, terknologi
dan seni yang mutakhir serta terintegrasi dalam pengembangan materi.
5. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan
lokal guna membentuk aspek kognitif, afektif dan psikomotor mahasiswa.
6. Kurikulum harus disusun berkesinambungan dan berimbang antara mata
kuliah Institut dengan prosentase 15%, mata kuliah fakultas dengan
prosentase 15%, dan mata kuliah program studi sebanyak 70%.
7. Kurikulum yang dirancang harus bersifat komprehensif, kompeteitif,
fleksibel, adaptif dan memenuhi kebutuhan mahasiswa.
8. Proses review kurikulum dilakukan selama 4 tahun sekali atau dapat
mengikuti peraturan terbaru dari pemerintah.
9. Adanya keterlibatan stakeholder dalam meriview kurikulum.
10. Dalam pelaksanaan kurikulum harus di monitoring setiap setahun sekali
untuk melihat ukuran ketercapaian dan dapat menajdi acuan dalam
pengembangan kurikulum selanjutnya.
11. Kegiatan monitoring pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan secara
langsung oleh Ketua Program Studi.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi “Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe”.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi
tentang Standar Isi Pembelajaran “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”.
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3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan
pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup
“Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur
matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data
pendidikan tinggi “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No
a.

Pernyataan Isi
Standar

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Program studi
dalam menyusun isi
pembelajaran harus
memenuhi kriteria
minimal tingkat
kedalaman dan
keluasan materi
pembelajaran yang
mengacu pada
capaian
pembelajaran
lulusan

PS
pada
KKNI
memiliki
tingkat
kedalaman
dan
keluasan
materi
dalam pembelajaran
yang diintegrasikan
dengan
nilai-nilai
keislaman

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)
IAIN
Lhokseumawe
memiliki
kebijakan
pengembangan
kurikulum
yang
mempertimbangkan
pengembangan ilmu
pengetahuan
dan
kebutuhan stakeholders
yang
komprehensif
dan
mempertimbangkan
perubahan di masa
depan, diintegrasikan
dengan
nilai-nilai
keislaman.

Implementasi
Institu
si

PS

√

Rujukan
LKPT

Kriteria
C.6.4a

LED

Lainnya

C. 6
Pendidi
kan

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
8 ayat 1

√

Dalam menyusun dan
menentukan
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b.

Program studi
dalam menyusun isi
pembelajaran terkait
kedalaman dan
keluasan materi
pembelajaran pada
program magister,
harus
memanfaatkan hasil
penelitian dan hasil
pengabdian kepada
masyarakat.
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PS
memiliki
dokumen
formal
kebijakan
dan
pedoman
untuk
mengintegrasikan
kegiatan
penelitian
dan PkM ke dalam
pembelajaran.

PS memiliki bukti
yang sahih tentang
pelaksanaan,
evaluasi,
pengendalian,
dan
peningkatan kualitas
secara berkelanjutan
integrasi
kegiatan
penelitian dan PkM

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

kedelaman
dan
keluasan matari PS
harus
melibatkan
dosen sesuai dengan
rumpun Matakuliah.
Perguruan
tinggi
memiliki
dokumen
formal kebijakan dan
pedoman
yang
komprehensif dan rinci
untuk
mengintegrasikan
kegiatan penelitian dan
PkM
ke
dalam
pembelajaran.

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

√

Matriks
c.6.4.c,
No. 40,
bagian
A, B,
dan C

C. 6
Pendidika
n

Perguruan
tinggi
memiliki
pedoman
pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian,
dan
peningkatan kualitas
secara
berkelanjutan
terintegrasi
kegiatan
penelitian dan PkM ke
dalam pembelajaran.
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ke
dalam
pembelajaran.
PS memiliki bukti
yang sahih bahwa
SPMI
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
integrasi
penelitian dan PkM
terhadap
pembelajaran.
c.

Tingkat kedalaman
dan keluasan materi
pembelajaran pada
setiap jenjang
adalah sebagai
berikut:
1). Setiap lulusan
program sarjana
harus menguasai
konsep teoritis
bidang
pengetahuan dan
keterampilan
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Bahan kajian dalam
materi pembelajaran
harus
memuat
minimal 7% (tujuh
persen)
sks
dari
seluruh beban studi
meliputi
nilai-nilai
akidah, ibadah dan
akhlak

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Perguruan
tinggi
memiliki bukti yang
sahih tentang hasil
monitoring
dan
evaluasi
integrasi
penelitian dan PkM
terhadap pembelajaran
yang ditindak lanjuti
secara berkelanjutan.
PS memilki pedoman
pengembangan
kurikulum
yang
memuat bahan kajian
yang diintegrasikan ≥
7% sks dari seluruh
beban studi meliputi
nilai-nilai
akidah,
ibadah dan akhlak
mengacu pada SNDikti dan benchmark
pada
institusi
internasional

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Matri
ks
c.6.4.a
, No.
38,
bagia
n B

C. 6
Pendidik
an
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tertentu secara
umum dan konsep
teoritis bagian
khusus dalam
bidang
pengetahuan dan
keterampilan
tersebut secara
mendalam dalam
kerangka integrasi
keilmuan
2).Setiap lulusan
program magister
harus menguasai
menguasai teori
dan teori aplikasi
bidang
pengetahuan
tertentu dalam
kerangka integrasi
keilmuan
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H. Indikator
1. Adanya keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan
meriview kurikulum.
2. Proses peninjauan kurikulum sebaiknya ditinjau 4 tahun sekali atau
menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah.
3. Adanya proses audit terhadap kurikulum dan menyatakan bahwa kurikulum
sudah baik.
4. Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi dan misi IAIN Lhokseumawe.
5. Adanya keterlibatan dosen serumpun dalam menentukan capaian pembelajaran
untuk masing – masing mata kuliah.
I.

Dokumen Terkait
1. RIP dan Renstra IAIN Lhokseumawe.
2. SOP Peninjauan Kurikulum.
3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
4. Dokumen RPS Matakuliah
5. Dokumen Monev Pembelajaran

J.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
6. Pedoman Edukasi “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
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STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.1.3

Penanggung Jawab
Proses
Perumusan

Nama

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd.,
M.Pd.
1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.

Kapus Pengembangan
Mutu
Ketua LPM

Pemeriksaan
2. Syarizal, M.Ag, Ph.D
Penetapan
Pengendalian

Dr. Hafifuddin, M.Ag
Dr. Al Husaini M.
Daud, MA.
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Wakil Rektor I Bidang
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Pengembangan Lembaga
Rektor
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Tanda
Tangan

Tanggal
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19/04/17
19/04/17
19/04/17
19/04/17
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global dalam
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami
melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Proses Pembelajaran
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” antara lain untuk
1). Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan adanya integrasi
ilmu dan agama sehingga dapat memenuhi kriteria minimal pelaksanaan
pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari;
karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
2). Pelaksanaan proses pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, holistik,
integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa.
3). Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah.
4). Dalam melaksanakan proses pembelajaran adanya interaksi antara dosen,
mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, sesuai
Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
5). Dosen mengintegrasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam
melaksanakan proses pembelajaran.
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6). Melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan
secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban
belajar yang terukur.
7). Dalam melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dosen
harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan
karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan
dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8). Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran selain menggunakan Bentuk
pembelajaran berupa kuliah, response, tutorial dan
ditambah bentuk
pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dan
pengabdian kepada masyarakat
9). Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran berupa penelitian,
perancangan, atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat harus di
bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,
keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat
dan daya saing bangsa.
10). Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks, satu tahun
akademik harus terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan
semester antara.
Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan
pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Standar proses pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan daya saing
alumni.
Standar Proses Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
mengacu pada upaya pencapaian VMTS ”Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan
dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran
1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Dosen
5. Mahasiswa
BUKU STANDAR SPMI
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D. Definisi Istilah
1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan
Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu
lulusan ”Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”. Kegiatan ini merupakan
penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti.
2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar
Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan
menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.
3. Penetapan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan
pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran
dinyatakan berlaku.
E. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015 dan Standar
Keagamaan PTKI 102/209)
1. Program Studi dalam melaksanakan proses
pembelajaran harus dapat
mengintegrasikan ilmu dan agama agar memenuhi kriteria minimal
pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan,
yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa.
3.

Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat interaktif, dimana capaian
pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua
arah antara mahasiswa dan dosen.

4.

Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat holistik, dimana proses
pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas
dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional

5.

Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat integratif dimana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi
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untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu
kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6.

Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat saintifik dimana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan
pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan
sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan kebangsaan

7.

Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat kontekstual dimana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah
keahliannya.

8.

Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat
tematik dimana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan
dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan
permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

9.

Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat efektif dimana capaian
pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan
internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

10. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat kolaboratif dimana capaian
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang
melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik
proses pembelajaran harus menerapkan sifat Berpusat pada mahasiswa dimana
capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang
mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan
kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan
menemukan pengetahuan.
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12. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan
tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh
matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau
bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi dalam program studi.
13. Program Studi dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan a.
nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait
dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang
disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g.
pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator,
dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.dan wajib ditinjau
dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.
14. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam
bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam
lingkungan belajar tertentu.
15. Dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus
sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
16. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
17. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan
pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan
kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai
mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
19. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan
karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang
ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
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20. Dosen di dalam memilih Metode Pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok,
simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode
pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
21. Dosen di dalam melaksanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah
harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran
dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi
dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau
praktik lapangan.
22. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran selain menggunakan Bentuk
pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d.
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi
program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi,
program magister, program magister terapan, program spesialis, program
doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran
berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
23. Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk
pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus
bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,
keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran
masyarakat dan daya saing bangsa.
24. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran Bentuk pembelajaran selain
berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik
studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan
diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis
wajibditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
25. Mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan Bentuk
pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus di bawah
bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
26. program Studi harus menetapkan Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan
dalam besaran sks
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27. Program Studi harus melaksanakan Semester yang merupakan satuan waktu
proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu,
termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
28. PT dalam melaksanakan Satu tahun akademik harus terdiri atas 2 (dua)
semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
29. PT dalam melaksanakan Semester antara harus diselenggarakan: a. selama
paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9
(sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan.
30. PT dalam melaksanakan semester antara harus diselenggarakan dalam bentuk
perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian
tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
31. PT dalam menetapkan Masa dan beban belajar maksimum dalam
penyelenggaraan program pendidikan harus:
a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu,
dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan
beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga,
dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program
diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling
sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah
menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana
terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh
empat) sks;
f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program
magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program
sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program
doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan
program magister, program magister terapan, atau program spesialis,
dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
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32. Program studi yang meneyelenggarakan Program profesi harus
diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah
dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
33. Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa
kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima
puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60
(enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam
puluh) menit per minggu per semester.
34. Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa
seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100
(seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh
puluh) menit per minggu per semester.
35. Proram studi di dalam Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul,
atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi
capaian pembelajaran.
36. Dosen di dalam melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang
sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
37. PT dalam menetapkan Beban belajar mahasiswa program diploma dua,
program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program
sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun
akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks
per semester pada semester berikut harus bagi mahasiswa dengan indeks
prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi
etika akademik.
38. PT dalam menetapkan bahwa Mahasiswa program magister, program magister
terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat
melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling
sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister
terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program
magister terapan tersebut, dengan syarat harus menyelesaikan program
magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program
doktor dan merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester
(IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik
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F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi
sesuai level KKNI, kemudian menurunkan ke dalam Capaian Pembelajaran
untuk setiap Matakuliah yang mendukung capaian tersebut.
2. Menetapkan indikator capaian pembelajaran matakuliah sesuai dengan
Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah.
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Matakuliah.
4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian
Pembelajaran untuk setiap Matakuliah.
5. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan.
6. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan
dengan proses pembelajaran
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait kepuasan mahasiswa terhadap
proses pembelajaran setiap tahunnya.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No

1

Pernyataan Isi Standar

Program Studi dalam
melaksanakan proses
pembelajaran aspek
keagamaan yang harus
memenuhi kriteria
minimal pelaksanaan
pembelajaran untuk
memperoleh capaian
pembelajaran lulusan,
yang mencakup
karakteristik proses
pembelajaran,
perencanaan proses
pembelajaran,
pelaksanaan proses
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Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Program studi menyusun
proses pembelajaran
mencakup karakteristik,
perencanaan,
pelaksanaan dan beban
belajar mahasiswa,
berdasarkan capaian
pembelajaran lulusan
setiap pemutakhiran
kurikulum secara berkala
tiap 4 s.d. 5 tahun, serta
direview oleh pakar
bidang ilmu program
studi, asosiasi, serta
sesuai perkembangan

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

Penyusunan
proses
pembelajaran direview juga
oleh alumni dan pejabat
pemerintahan secara berkala
tiap 3 tahun.
Setiap
penyusunan
kerikulum
harus
mengadakan
workshop
yang
melibatkan
pihak
internal
dan
eksternal
lembaga

Rujukan
LKPT

Kriteria

Matriks
APS
C.6.
Pendidik
an
C.6.4.
Indikator
Kinerja
Utama
C.6.4.a)
Kurikulu
m

LED

Lainnya

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
10 ayat 1

Keputusa
n Dirjen
Pendis
Nomor
102 Tahun
2019 Bab
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pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa

ipteks dan kebutuhan
pengguna

Program Studi dalam
melaksanakan proses
pembelajaran dengan
karakteristik proses
pembelajaran harus
menerapkan sifat
interaktif, holistik,
integratif, saintifik,
kontekstual, tematik,
efektif, kolaboratif, dan
berpusat pada mahasiswa

Program studi menyusun Program studi menyusun
karakteristik
proses karakteristik
proses
pembelajaran
secara pembelajaran berdasarkan
berkala tiap 4 s.d. 5 7 pilar pengembangan
tahun harus memenuhi:
IAIN
Lhokseumawe,
a.nilai-nilai Islami (Islamic yaitu:
Value) yang menyatakan a.
Tazkiyatun Nafsi
bahwa
capaian
(Jiwa yang bersih);
pembelajaran
diraih b.At-Tarahum (Kasih
melalui
kesabaran sayang)
(istibar),
c.At-Ta’abbud (Nilai
ibadah)
ketekunan
(hirsun),
d.At-Takhallus (Nilai
kejujuran (sidiq), dan
keikhlasan)
amanah;
e.Ruhul Mustaqbal
b. akhlaqul karimah yang (Visioner)
menyatakan
bahwa f. Dinamikiyyah Bittakhyir
capaian
(dinamis)
g.Qimah
At-Tarikh (Belajar
pembelajaran
diraih
dari sejarah)
melalui budi pekerti
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II bagian
D.1 dan 2
Matriks
APS
C.6.4.b)
Karakteri
stik
Proses
Pembelaj
aran

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
11 ayat 1

Keputusa
n Dirjen
Pendis
Nomor
102 Tahun
2019 Bab
II bagian
D.3

Panduan
Pembelaja
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h. mengeutamakan
akhlakul karimah, dan
c. kearifan (hikmah) yang
i. memuatkan kearifan lokal
menyatakan
bahwa
capaian
pembelajaran
diraih
melalui cara yang arif
dan bijaksana;

ran dan
Penilaian
pada PTKI
Tahun
2019, hal.
62

d. kesucian jiwa (tazkiyah)
yang
menyatakan
bahwa
capaian
pembelajaran
diraih
melalui ketulusan dan
keikhlasan; dan
e.menerapkan
sifat
interaktif, holistik,
integratif,
saintifik,
kontekstual,
tematik,
efektif, kolaboratif, dan
berpusat
mahasiswa.
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Program Studi dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan
sifat
interaktif, dimana capaian
pembelajaran
lulusan
yang
diraih
dengan
mengutamakan
proses
interaksi dua arah antara
mahasiswa dan dosen.

Program
studi
mengharuskan
dosen
untuk
melaksanakan
proses pembelajaran per
semester secara interaktif,
yaitu proses interaksi dua
arah antara mahasiswa
dan dosen untuk meraih
capaian
pembelajaran
lulusan
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Semua matakuliah Program
studi mengharuskan dosen
per
semester
untuk
mendesain
dan
melaksanakan
proses
pembelajaran secara:

a.Responsif
Gender,
Kelompok Berkebutuhan
Khusus dan Kepedulian
HAM

Menempatkan laki-laki dan
perempuan
secara
setara
dalam proses pembelajaran
dan
penilaian.
Keduanya
memiliki peran, partisipasi,
akses, dan manfaat yang sama
dalam proses pembelajaran.
Perwujudan response gender
dalam proses pembelajaran
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Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
11 ayat 2
s.d 10

Panduan
Pembelaja
ran dan
Penilaian
pada PTKI
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dan
penilaian
diwujudkan dengan

dapat

mengintegrasikan perspektif
gender dalam perencanaan,
pelaksanaan
pembelajaran,
dan evaluasi. Selain itu, proses
pembelajaran dan penilaian
dapat
mendorong
terwujudnya
perlindungan
dan pemenuhan hak asasi
manusia
sebagai
wujud
penghormatan
terhadap
harkat dan martabat manusia.

Tahun
2019, hal
12 s.d 15

b.Berbasis Literasi
Proses pembelajaran harus
didasarkan
atas
prinsip
literasi, yaitu kemampuan
untuk membaca, menulis,
memilah, dan memanfaatkan
sumber sumber pembelajaran
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untuk mendukung proses
pembelajaran
berjalan
dengan baik.
c.Perhatian
terhadap
lingkungan
(ekologi)
Kepedulian
terhadap
lingkungan dalam proses
pembelajaran dan penilaian
dengan
mewujudkan
kesadaran bersama untuk
menerapkan
komitmen
menjaga
kelestarian
lingkungan dan pengurangan
terhadap gejala pemanasan
global

d.
mengutamakan
pendidikan akhlak dan etika,
yaitu setiap awal proses
pembelajaran
dosen
membukan pembelajarannya
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dengan baca al qur’an atau
surat
alfatihah
sebagai
pembuka dan selajutnya
dalam proses pembelajaran
dosen dan mahasiswa saling
menjaga sopan santun dan
etika, baik bahasa, sifat dan
prilaku.
4

Program Studi dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan sifat holistik,
dimana
proses
pembelajaran mendorong
terbentuknya pola pikir
yang komprehensif dan
luas
dengan
menginternalisasi
keunggulan dan kearifan
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Program
studi
mengharuskan dosen per
semester
untuk
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
holistik, dimana proses
pembelajaran mendorong
terbentuknya pola pikir
yang komprehensif dan
luas
dengan
menginternalisasi
keunggulan dan kearifan
lokal maupun nasional

Program
studi
mengharuskan dosen untuk
mendesain
dan
melaksanakan
proses
pembelajaran secara:

a.Responsif
Gender,
Kelompok Berkebutuhan
Khusus dan Kepedulian
HAM
Menempatkan laki-laki dan
perempuan
secara
setara
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lokal maupun nasional

5

6

Program Studi dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan
sifat
integratif dimana capaian
pembelajaran
lulusan
diraih melalui proses
pembelajaran
yang
terintegrasi
untuk
memenuhi
capaian
pembelajaran
lulusan
secara keseluruhan dalam
satu kesatuan program
melalui
pendekatan
antardisiplin
dan
multidisiplin
Program

Studi
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Program
studi
mengharuskan dosen per
semester
untuk
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
integratif, dimana capaian
pembelajaran
lulusan
diraih melalui proses
pembelajaran
yang
terintegrasi
untuk
memenuhi
capaian
pembelajaran
lulusan
secara keseluruhan dalam
satu kesatuan program
melalui
pendekatan
antardisiplin
dan
multidisiplin

dalam Program

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

dalam proses pembelajaran
dan
penilaian.
Keduanya
memiliki peran, partisipasi,
akses, dan manfaat yang sama
dalam proses pembelajaran.
Perwujudan response gender
dalam proses pembelajaran
dan
penilaian
dapat
diwujudkan dengan
mengintegrasikan perspektif
gender dalam perencanaan,
pelaksanaan
pembelajaran,
dan evaluasi. Selain itu, proses
pembelajaran dan penilaian
dapat
mendorong
terwujudnya
perlindungan
dan pemenuhan hak asasi
manusia
sebagai
wujud
penghormatan
terhadap
harkat dan martabat manusia.

studi
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melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan sifat saintifik
dimana
capaian
pembelajaran
lulusan
diraih melalui proses
pembelajaran
yang
mengutamakan
pendekatan
ilmiah
sehingga
tercipta
lingkungan
akademik
yang berdasarkan sistem
nilai, norma, dan kaidah
ilmu pengetahuan serta
menjunjung tinggi nilainilai
agama
dan
kebangsaan

7

Program

Studi
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mengharuskan dosen per
semester
untuk
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
saintifik dimana capaian
pembelajaran
lulusan
diraih melalui proses
pembelajaran
yang
mengutamakan
pendekatan
ilmiah
sehingga
tercipta
lingkungan
akademik
yang berdasarkan sistem
nilai, norma, dan kaidah
ilmu pengetahuan serta
menjunjung tinggi nilainilai
agama
dan
kebangsaan

dalam Program

studi
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b.Berbasis Literasi
Proses pembelajaran harus
didasarkan
atas
prinsip
literasi, yaitu
kemampuan untuk membaca,
menulis,
memilah,
dan
memanfaatkan
sumber
sumber pembelajaran untuk
mendukung
proses
pembelajaran
berjalan
dengan baik.

c.Perhatian
terhadap
lingkungan (ekologi)
Kepedulian
terhadap
lingkungan dalam proses
pembelajaran dan
penilaian
mewujudkan

dengan
kesadaran

Permenris
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melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan
sifat
kontekstual
dimana
capaian
pembelajaran
lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang
disesuaikan
dengan
tuntutan
kemampuan
menyelesaikan
masalah
dalam ranah keahliannya.

8

mengharuskan dosen per
semester
untuk
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
kontekstual
dimana
capaian
pembelajaran
lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang
disesuaikan
dengan
tuntutan
kemampuan
menyelesaikan
masalah
dalam ranah keahliannya.

Program Studi dalam Program
studi
melaksanakan
proses mengharuskan dosen per
pembelajaran
dengan semester
untuk
karakteristik
proses melaksanakan
proses
pembelajaran
harus pembelajaran
secara
menerapkan sifat tematik tematik dimana capaian
dimana
capaian pembelajaran
lulusan
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bersama untuk menerapkan
komitmen
menjaga
kelestarian lingkungan dan
pengurangan terhadap gejala
pemanasan global

d.
mengutamakan
pendidikan akhlak dan etika,
yaitu setiap awal proses
pembelajaran
dosen
membukan pembelajarannya
dengan baca al qur’an atau
surat
alfatihah
sebagai
pembuka dan selajutnya
dalam proses pembelajaran
dosen dan mahasiswa saling
menjaga sopan santun dan
etika, baik bahasa, sifat dan
prilaku.

tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
11 ayat 2
s.d 10

Panduan
Pembelaja
ran dan
Penilaian
pada PTKI
Tahun
2019, hal
12 s.d 15
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pembelajaran
lulusan
diraih melalui proses
pembelajaran
yang
disesuaikan
dengan
karakteristik
keilmuan
program
studi
dan
dikaitkan
dengan
permasalahan
nyata
melalui
pendekatan
transdisiplin.

diraih melalui proses
pembelajaran
yang
disesuaikan
dengan
karakteristik
keilmuan
program
studi
dan
dikaitkan
dengan
permasalahan
nyata
melalui
pendekatan
transdisiplin.

Program Studi dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan sifat efektif
dimana
capaian
pembelajaran
lulusan
diraih secara berhasil
guna
dengan

Program
studi
mengharuskan dosen per
semester
untuk
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
efektif dimana capaian
pembelajaran
lulusan
diraih secara berhasil
guna
dengan
mementingkan
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Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
11 ayat 2
s.d 10

Panduan
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mementingkan
internalisasi materi secara
internalisasi materi secara baik dan benar dalam
baik dan benar dalam kurun
waktu
yang
kurun
waktu
yang optimum
optimum
10

Program Studi dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan
sifat
kolaboratif
dimana
capaian
pembelajaran
lulusan diraih melalui
proses
pembelajaran
bersama yang melibatkan
interaksi antar individu
pembelajar
untuk
menghasilkan kapitalisasi
sikap, pengetahuan, dan
keterampilan

BUKU STANDAR SPMI

Program
studi
mengharuskan dosen per
semester
untuk
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
kolaboratif
dimana
capaian
pembelajaran
lulusan diraih melalui
proses
pembelajaran
bersama yang melibatkan
interaksi antar individu
pembelajar
untuk
menghasilkan kapitalisasi
sikap, pengetahuan, dan
keterampilan

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Pembelaja
ran dan
Penilaian
pada PTKI
Tahun
2019, hal
12 s.d 15
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11

Program Studi dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
karakteristik
proses
pembelajaran
harus
menerapkan sifat Berpusat
pada mahasiswa dimana
capaian
pembelajaran
lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang
mengutamakan
pengembangan
kreativitas,
kapasitas,
kepribadian,
dan
kebutuhan
mahasiswa,
sertamengembangkan
kemandirian
dalam
mencari dan menemukan
pengetahuan

BUKU STANDAR SPMI

Program
studi
mengharuskan dosen per
semester
untuk
melaksanakan
proses
pembelajaran
secara
Berpusat pada mahasiswa
dimana
capaian
pembelajaran
lulusan
diraih melalui proses
pembelajaran
yang
mengutamakan
pengembangan
kreativitas,
kapasitas,
kepribadian,
dan
kebutuhan
mahasiswa,
serta
mengembangkan
kemandirian
dalam
mencari dan menemukan
pengetahuan

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Program
studi
mengharuskan dosen untuk
mendesain
dan
melaksanakan
proses
pembelajaran secara:
a.
Menerapkan
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) dalam
pembelajaran
daring
dengan pola adjunction
learning, blended learning,
dan full learning.
b.Responsif
Gender,
Kelompok Berkebutuhan
Khusus dan Kepedulian
HAM

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
11 ayat 2
s.d 10

Panduan
Pembelaja
ran dan
Penilaian
pada PTKI
Tahun
2019, hal
12 s.d 15,
22

Menempatkan laki-laki dan
perempuan
secara
setara
dalam proses pembelajaran
dan
penilaian.
Keduanya
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

memiliki peran,
akses, dan

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

partisipasi,

manfaat yang sama dalam
proses
pembelajaran.
Perwujudan response gender
dalam proses pembelajaran
dan
penilaian
dapat
diwujudkan dengan
mengintegrasikan perspektif
gender dalam perencanaan,
pelaksanaan
pembelajaran,
dan evaluasi. Selain itu, proses
pembelajaran dan penilaian
dapat
mendorong
terwujudnya
perlindungan
dan pemenuhan hak asasi
manusia
sebagai
wujud
penghormatan
terhadap
harkat dan martabat manusia.

BUKU STANDAR SPMI

Page 50

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

c.Berbasis Literasi
Proses pembelajaran harus
didasarkan
atas
prinsip
literasi, yaitu
kemampuan untuk membaca,
menulis,
memilah,
dan
memanfaatkan
sumber
sumber pembelajaran untuk
mendukung
proses
pembelajaran
berjalan
dengan baik.

d.Perhatian
terhadap
lingkungan (ekologi)
Kepedulian
terhadap
lingkungan dalam proses
pembelajaran dan
penilaian
dengan
mewujudkan
kesadaran
bersama untuk menerapkan

BUKU STANDAR SPMI
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

komitmen
menjaga
kelestarian lingkungan dan
pengurangan terhadap gejala
pemanasan global

d. dosen menjelaskan materi
kepada mahasiswa sesuai
wawasan dan perkembangan
zaman serta informasi terkini
dan menjelaskan dampak
yang terjadi kedepanya
12

Program Studi
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
harus
mengupayakan
tersusunnya
dokumen
Rencana
Pembelajaran
Semester
(RPS)
pada
seluruh
matakuliah
sebelum
pelaksanaan
perkuliahan yang disusun

BUKU STANDAR SPMI

Dosen atau tim dosen per Dosen atau tim dosen per
semester menyusun dan semester menyusun dan
mengembangkan
mengembangkan
RPS,
dengan
memasukkan
Rencana
Pembelajaran
karakteristik pembelajaran
Semester (RPS), dilakukan
responsif gender, kelompok
secara terbuka, dialogis,
berkebutuhan khusus dan
dan memberi ruang untuk
kepedulian HAM;. berbasis
perbaikan
literasi;dan
perhatian
terhadap
lingkungan

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
12 ayat 1
dan 2

Keputusa
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13

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

secara
mandiri
atau
bersama dalam kelompok
keahlian suatu bidang
ilmu
pengetahuan
dan/atau teknologi dalam
program studi

(ekologi) serta pendidikan
aqidah, ibadah dan akhlak.

Program Studi
dalam
menyusun
RPS
matakuliah
harus
mencantumkan a. nama
program studi, nama dan
kode
mata
kuliah,
semester, sks, nama dosen
pengampu; b. capaian
pembelajaran
lulusan
yang dibebankan pada
mata
kuliah;
c.
kemampuan akhir yang
direncanakan pada tiap
tahap pembelajaran untuk

Dosen atau tim dosen per a.Dosen atau tim dosen per
semester menyusun RPS
semester menyusun RPS
dengan
mencantumkan
dalam konteks integrasi
harus mencantumkan a.
keilmuan;
nama program studi,
b.Dokumen RPS memuat
nama dan kode mata
target
capaian
kuliah, semester, sks,
pembelajaran,
bahan
nama dosen pengampu; b.
kajian,
metode
capaian
pembelajaran
pembelajaran, waktu dan
lulusan yang dibebankan
tahapan, asesmen hasil
pada mata kuliah; c.
capaian
pembelajaran.
kemampuan akhir yang
RPS
ditinjau
dan
direncanakan pada tiap
disesuaikan secara berkala
tahap pembelajaran untuk
serta dapat diakses oleh

BUKU STANDAR SPMI

n Dirjen
Pendis
Nomor
102 Tahun
2019 Bab
II bagian
D.4
Matriks
APS
C.6.4.c)
Rencana
Proses
Pembelaj
aran

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
12 ayat 2
s.d 4

Panduan
Pembelaja
ran dan
Penilaian
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memenuhi
capaian
pembelajaran lulusan; d.
bahan kajian yang terkait
dengan kemampuan yang
akan dicapai; e. metode
pembelajaran; f. waktu
yang disediakan untuk
mencapai
kemampuan
pada
tiap
tahap
pembelajaran;
g.
pengalaman
belajar
mahasiswa
yang
diwujudkan
dalam
deskripsi
tugas
yang
harus dikerjakan oleh
mahasiswa selama satu
semester;
h.
kriteria,
indikator,
dan
bobot
penilaian; dan i. daftar
referensi
yang
digunakan.dan
wajib
ditinjau dan disesuaikan

BUKU STANDAR SPMI

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

memenuhi
capaian
mahasiswa, dilaksanakan
pembelajaran lulusan; d.
secara konsisten; dan
bahan kajian yang terkait
c.Isi materi pembelajaran
dengan kemampuan yang
sesuai
dengan
RPS,
akan dicapai; e. metode
memiliki kedalaman dan
pembelajaran; f. waktu
keluasan yang relevan
yang disediakan untuk
untuk mencapai capaian
mencapai
kemampuan
pembelajaran
lulusan,
pada
tiap
tahap
serta ditinjau ulang
pembelajaran;
g.
secara berkala.
pengalaman
belajar
mahasiswa
yang d. metode pembelajaran
yang
dikembangkan
diwujudkan
dalam
sesuai
dengan
materi
deskripsi
tugas
yang
sehingga
tercapainya
harus dikerjakan oleh
pembelajaran
mahasiswa selama satu
semester;
h.
kriteria, e. dalam pemberian nilai
indikator,
dan
bobot
harus adil tidak memilih
penilaian; dan i. daftar
kasih antara laiki-laki dan
referensi
yang
perempuan
digunakan.dan
wajib
ditinjau dan disesuaikan

pada PTKI
Tahun
2019, hal
27
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

secara berkala dengan secara berkala dengan
perkembangan
ilmu perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan pengetahuan
dan
teknologi
serta teknologi
serta
pemenuhan
tuntutan pemenuhan
tuntutan
stakeholders.
stakeholders.
14

Dosen
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
harus
dilaksanakan
dalam
bentuk interaksi antara
dosen, mahasiswa, dan
sumber belajar dalam
lingkungan
belajar
tertentu

BUKU STANDAR SPMI

Dosen
per
semester
melaksanakan
proses
pembelajaran
dengan
interaksi
antara
mahasiswa dan dosen,
dan sumber belajar dalam
lingkungan
belajar
tertentu, yang dilakukan
secara
humanis
dan
andragogik
serta
berpakaian yang sopan
dan wajah terbuka.

Dosen
melaksanakan
pembelajaran berlangsung
dalam
bentuk
interaksi
antara dosen, mahasiswa,
dan sumber belajar dalam
lingkungan belajar tertentu
secara on-line dan off-line
dalam bentuk audio-visual
terdokumentasi

Matriks
APS
C.6.4.d)
Pelaksan
aan
Proses
Pembelaj
aran,
bagian A

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
13 ayat 1

Keputusa
n Dirjen
Pendis
Nomor
102 Tahun
2019 Bab
II bagian
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

D.5
15

Dosen
dalam
melaksanakan
Proses
pembelajaran di setiap
mata kuliah harus sesuai
Rencana
Pembelajaran
Semester (RPS)

Dosen
per
semester
melaksanakan
proses
pembelajaran di setiap
mata kuliah harus sesuai
RPS

metode pembelajaran yang
dilaksanakan
sesuai
dengan
capaian
pembelajaran
yang
direncanakan
pada 75% s.d. 100% tatap
muka

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
13 ayat 2
Keputusa
n Dirjen
Pendis
Nomor
102 Tahun
2019 Bab
II bagian
D.6

16

Dosen
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran yang terkait
dengan
penelitian
mahasiswa
wajib
mengacu pada Standar

BUKU STANDAR SPMI

Dosen
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran yang terkait
dengan penelitian oleh
mahasiswa
wajib
mengacu pada Standar

Dosen dalam melaksanakan
proses pembelajaran yang
terkait dengan penelitian
oleh mahasiswa wajib
mengacu pada Standar
Penelitian IAIN

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
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Nasional Penelitian.

17

Dosen
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran yang terkait
dengan
pengabdian
kepada masyarakat oleh
mahasiswa
wajib
mengacu pada Standar
Nasional
Pengabdian
kepada Masyarakat.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Nasional Penelitian dan Lhokseumawe
ketentuan
Setiap dosen hasil Penelitian
yang ditetapkan oleh dapat dijadikan referensi
Direktur Jenderal..
bagi mahasiswa dan juga
dapat dijelaskan kepada
mahasiswa hasil penelitian
yang sesuai dengan topic
proses pembelajaranya

13 ayat 3

Dosen
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran yang terkait
dengan
pengabdian
kepada masyarakat oleh
mahasiswa
wajib
mengacu pada Standar
Nasional
Pengabdian
kepada masyarakat

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
13 ayat 4

Dosen dalam melaksanakan
proses pembelajaran yang
terkait dengan pengabdian
kepada masyarakat n oleh
mahasiswa wajib mengacu
pada Standar pengabdian
kepada masyarakat IAIN
Lhokseumawe

Setiap dosen hasil dari
pengabdiannya
dapat

BUKU STANDAR SPMI

Keputusa
n Dirjen
Pendis
Nomor
102 Tahun
2019 Bab
II bagian
D.7

Keputusa
n Dirjen
Pendis
Nomor

Page 57

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

18

Program Studi dalam
melaksanakan
Proses
pembelajaran
melalui
kegiatan kurikuler harus
dilakukan
secara
sistematis dan terstruktur
melalui berbagai mata
kuliah dan dengan beban
belajar yang terukur

BUKU STANDAR SPMI

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

dijadikan pengalaman bagi
mahasiswa dan juga dapat
dijelaskan
kepada
mahasiswa
hasil
pengabdianya yang sesuai
dengan
topic
proses
pembelajaranya

102 Tahun
2019 Bab
II bagian
D.7

Program
Studi
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran per semester,
melalui kegiatan kurikuler
maupun ekstra kurikuler,
berdasarkan
karakteristik
pembelajaran
Program
studi
dapat
menyediakan
wadah/faorum
diskusi
mingguan bagi mahasiswa
dalam menyampaikn ide,
meliputi pemahaman dan
gagasan
serta
implementasi nilai serta
pengetahuanya
dalam
norma
agama
Islam,
kelompok
berdiskusi

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
14 ayat 1

Program Studi dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
per
semester, melalui kegiatan
kurikuler maupun ekstra
kurikuler harus dilakukan
secara
sistematis
dan
terstruktur
melalui
berbagai mata kuliah dan
dengan beban belajar
yang terukur,

Keputusa
n Dirjen
Pendis
Nomor
102 Tahun
2019 Bab
II bagian
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

dengan menjunjung tinggi sebagai upaya memberi
nilai-nilai
toleransi, pemahaman
kepada
inklusivisme,
mahasiswa tentang isu-su
perkembangan zaman
moderatisme,
dan
keindonesiaan
19

20

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

Dosen
per
semester
melaksanakan
proses
pembelajaran
melalui
kegiatan kurikuler harus
menggunakan
metode
pembelajaran
untuk
pemenuhan
capaian
pembelajaran

Metode pembelajaran yang
dilaksanakan
dosen per
semester, sesuai dengan
capaian pembelajaran yang
direncanakan pada 75%
s.d. 100% matakuliah per
tatap muka.

Dosen di dalam memilih Dosen per semester dapat Dosen per semester dapat

BUKU STANDAR SPMI

D.6

Matriks
APS
C.6.4.d)
Pelaksan
aan
Proses
Pembelaj
aran,
bagian B

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
14 ayat 2

Permenris
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Metode
pembelajaran
dapat berupa
diskusi
kelompok, simulasi, studi
kasus,
pembelajaran
kolaboratif, pembelajaran
kooperatif, pembelajaran
berbasis
proyek,
pembelajaran
berbasis
masalah, atau metode
pembelajaran lain, yang
dapat
secara
efektif
memfasilitasi pemenuhan
capaian
pembelajaran
lulusan.

memilih
metode
pembelajaran
berupa
diskusi
kelompok,
simulasi, studi kasus,
pembelajaran kolaboratif,
pembelajaran kooperatif,
pembelajaran
berbasis
proyek,
pembelajaran
berbasis masalah, atau
metode pembelajaran lain,
yang dapat secara efektif
memfasilitasi pemenuhan
capaian
pembelajaran
lulusan

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

memilih
metode
pembelajaran
yang
mendukung pembelajaran
era revolusi industri 4.0,
yaitu:
a.
penguatan
intermodal;

literasi

b.penguatan higher
thinking skills;

order

c. kecakapan abad 21;
d. pembelajaran
daring ; dan

tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
14 ayat 3

berbasis

e. pembelajaran sepanjang
hayat

Panduan
Pembelaja
ran dan
Penilaian
pada PTKI
Tahun
2019, hal
15 s.d 20,
dan 37

Diantara
metode
pembelajaran yang dapat
dilaksanakan adalah: Small
Group Discussion, simulasi,
Discovery Learning,
Self-

BUKU STANDAR SPMI
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Directed
Learning,
Cooperative
Learning,
Collaborative
Learning, Contextual
Instruction, Project Based
Learning
21

Dosen
di
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran pada Setiap
mata
kuliah
harus
menggunakan satu atau
gabungan dari beberapa
metode pembelajaran dan
diwadahi dalam suatu
bentuk
pembelajaran
berupa a. kuliah; b.
responsi dan tutorial; c.
seminar;
dan
d.
praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, atau

BUKU STANDAR SPMI

Dosen
per semester
melaksanakan
proses
pembelajaran
harus
menggunakan satu atau
gabungan dari beberapa
metode pembelajaran dan
diwadahi dalam suatu
bentuk
pembelajaran
berupa

Program studi menyusun
persentase jam
pembelajaran praktikum,
praktik atau praktik
lapangan (termasuk KPM)
terhadap jam pembelajaran
total selama masa
pendidikan lebih besar sama
dengan 20%

Matriks
APS No.
41

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015 Pasal
14 ayat 5

a. kuliah;
b. responsi dan tutorial;
c. seminar; dan
d.praktikum,

praktik
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22

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

praktik lapangan.

studio, praktik bengkel,
atau praktik lapangan.

Dosen
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
selain
menggunakan
bentuk
pembelajaran berupa a.
kuliah; b. responsi dan
tutorial; c. seminar; dan d.
praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, atau
praktik lapangan, bagi
program sarjana,
dan
program magister, harus
ditambah
bentuk
pembelajaran
berupa
penelitian, perancangan,
atau pengembangan

Dosen per semester dalam Pembelajaran
dapat
melaksanakan
proses dilakukan dengan pola
pembelajaran,
perlu penelitian khususnya yang
menambah
kegiatan berhubungan
dengan
penelitian
ke
dalam integrasi. Dalam hal ini,
pembelajaran
penelitian
dalam
pembelajaran
dapat
menggunakan
teknik
review jurnal dan hasil
penelitian, juga melakukan
survei.
Riset
dapat
dilaksanakan
secara
mandiri dan kolaboratif
sesuai dengan pengalaman
belajar dan CP mata kuliah.
Teknis yang dikembangkan
dapat berupa riset mini,
kolaborasi mahasiswa, dan
kolaborasi
dosen
dan

BUKU STANDAR SPMI

Matriks
APT
C.6.4.c)In
tegrasi
Penelitia
n dan
PkM
dalam
Pembelaj
aran

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015
Pasal 14
ayat 6

Panduan
Pembelaja
ran dan
Penilaian
pada PTKI
Tahun
2019, hal
38
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen
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mahasiswa
23

Dosen
membimbing
mahasiswa
dalam
melaksanakan
pembelajaran
berupa
penelitian, perancangan,
atau
pengembangan
sikap,
pengetahuan,
keterampilan, pengalaman
otentik,
serta
meningkatkan
kesejahteran masyarakat
dan daya saing bangsa.

BUKU STANDAR SPMI

Dosen
per
semester a.Dosen
per
semester
membimbing mahasiswa
membimbing mahasiswa
dalam
melaksanakan
secara
berkelanjutan
pembelajaran
berupa
mengintegrasikan
penelitian, perancangan,
kegiatan penelitian ke
atau
pengembangan
dalam pembelajaran
sikap,
pengetahuan,
keterampilan,
b.IAIN
Lhokseumawe
pengalaman otentik, serta
memiliki bukti yang benar
meningkatkan
tentang hasil monitoring
kesejahteran masyarakat
dan evaluasi
integrasi
dan daya saing bangsa
PkM
terhadap
pembelajaran
yang
ditindak lanjuti secara
berkelanjutan
c. dalam penelitian dosen
diikutsertakan mahasiswa
dalam
upaya
mengembangkan
pengetahuan
dan
wawasan dalam proses

Matriks
APT
C.6.4.c)
Integrasi
Penelitia
n dan
PkM
dalam
Pembelaj
aran,
bagian B
dan C

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015
Pasal 14
ayat 7
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24

25

Dosen
dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran
bentuk
pembelajaran
selain
berupa a. kuliah; b.
responsi dan tutorial; c.
seminar;
dan
d.
praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, atau
praktik lapangan, bagi
program
pendidikan
diploma empat, program
sarjana, program profesi,
dan program spesialis
wajibditambah
bentuk
pembelajaran
berupa
pengabdian
kepada
masyarakat
Mahasiswa
melaksanakan

BUKU STANDAR SPMI

Dosen per semester dalam
melaksanakan
proses
pembelajaran,
perlu
menambah kegiatan PkM
ke dalam pembelajaran

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

penelitian
Pembelajaran
dengan
integrasi
pengabdian
kepada masyaakat dapat
dilakukan dengan bentuk
kolaboratif
pengabdian
mahasiswa,
kolaboratif
mahasiswa dan dosen, riset
pendampingan,
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat, serta bentuk
lainnya.

dalam Dosen
per
semester a.Dosen
per
semester
proses membimbing mahasiswa
membimbing mahasiswa

Matriks
APT
C.6.4.c)In
tegrasi
Penelitia
n dan
PkM
dalam
Pembelaj
aran

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015
Pasal 14
ayat 8

Panduan
Pembelaja
ran dan
Penilaian
pada PTKI
Tahun
2019, hal
38
Matriks
APT

Permenris
tekdikti
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pembelajaran
dengan
Bentuk
pembelajaran
berupa
pengabdian
kepada masyarakat harus
di
bawah
bimbingan
dosen
dalam
rangka
memanfaatkan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
untuk
memajukan kesejahteraan
masyarakat
dan
mencerdaskan kehidupan
bangsa

26

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

dalam
melaksanakan
secara
berkelanjutan
pembelajaran
berupa
mengintegrasikan
PkM, perancangan, atau
kegiatan PkM ke dalam
pengembangan
sikap,
pembelajaran
pengetahuan,
keterampilan,
b.
IAIN Lhokseumawe
pengalaman otentik, serta
memiliki bukti yang benar
meningkatkan
tentang hasil monitoring
kesejahteran masyarakat
dan evaluasi integrasi n
dan daya saing bangsa
PkM
terhadap
pembelajaran
yang
ditindak lanjuti secara
berkelanjutan
c. dalam pengabdian dosen
diikutsertakan mahasiswa
dalam
upaya
mengembangkan
pengetahuan
dan
wawasan dalam proses
pengabdian
Program
Studi
harus Program
studi
per Dosen penasehat akademik
menetapkan beban belajar semester
menetapkan membimbing
dan

BUKU STANDAR SPMI

C.6.4.c)
Integrasi
Penelitia
n dan
PkM
dalam
Pembelaj
aran,
bagian B
dan C

No. 44
Tahun
2015
Pasal 14
ayat 9

Permenris
tekdikti
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mahasiswa
yang beban belajar mahasiswa mengarahkan
mahasiswa
dinyatakan dalam besaran yang dinyatakan dalam dalam
mengelola
sks
besaran sks
pengambilan besaran sks

27

Program
Studi
harus
melaksanakan
Semester
yang merupakan satuan
waktu
proses
pembelajaran
efektif
selama paling sedikit 16
(enam belas) minggu,
termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir
semester.

BUKU STANDAR SPMI

Dosen per semester harus
melaksanakan
proses
pembelajaran,
efektif
paling sedikit 16 (enam
belas) minggu, termasuk
ujian tengah semester dan
ujian akhir semester

Program
studi
harus
mengadakan
buku
bimbingan akademik setiap
mahasiswa
sebagai
pengontrol dan sebagai
lembaran evaluasi setiap
semesteran bagi mahasiswa
Dosen
per
semester
melaksanakan
proses
pembelajaran di atas
16
(enam
belas)
minggu,
termasuk
ujian
tengah
semester dan ujian akhir
semester

No. 44
Tahun
2015
Pasal 15
ayat 1

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015
Pasal 15
ayat 2
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29
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PT dalam melaksanakan
satu
tahun
akademik
harus terdiri atas 2 (dua)
semester dan
dapat
menyelenggarakan
semester antara.

Program studi untuk satu
tahun
akademik
melaksanakan 2 (dua)
semester
dan dapat
menyelenggarakan
semester antara

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

PT dalam melaksanakan
semester antara harus
diselenggarakan:
a.
selama paling sedikit 8
(delapan)
minggu;
b.
beban belajar mahasiswa
paling
banyak
9
(sembilan) sks; c. sesuai
beban belajar mahasiswa
untuk memenuhi capaian
pembelajaran yang telah
ditetapkan

Program studi dapat
melaksanakan semester
antara setiap tahun
akademik, yaitu:

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

a.penyelenggarannya
paling
sedikit
(delapan) minggu;

Pasal 15
ayat 4

b.beban
belajar
mahasiswa
paling
banyak 9 (sembilan) sks;
dan
c.sesuai beban
mahasiswa

BUKU STANDAR SPMI

8

Pasal 15
ayat 3

belajar
untuk
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memenuhi
capaian
pembelajaran yang telah
ditetapkan

30

31

PT dalam melaksanakan
semester antara harus
diselenggarakan
dalam
bentuk perkuliahan, tatap
muka paling sedikit 16
(enam
belas)
kali
termasuk ujian tengah
semester antara dan ujian
akhir semester antara
PT dalam menetapkan
masa dan beban belajar
maksimum
dalam
penyelenggaraan program
pendidikan harus:

BUKU STANDAR SPMI

Program studi
setiap
tahun
akademik
menyelenggarakan
semester antara dalam
bentuk perkuliahan, tatap
muka paling sedikit 16
(enam
belas)
kali
termasuk ujian tengah
semester antara dan ujian
akhir semester antara

Program studi setiap tahun
akademik menyelenggarakan
semester
antara
dalam
bentuk perkuliahan, tatap
muka di atas 16 (enam belas)
kali termasuk ujian tengah
semester antara dan ujian
akhir semester antara

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

IAIN
Lhokseumawe
menetapkan
masa
dan
beban belajar maksimum
dalam
penyelenggaraan
program pendidikan harus:

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

Pasal 15
ayat 5
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a. paling lama 7 (tujuh)
tahun akademik untuk
program
sarjana,
dengan beban belajar
mahasiswa
paling
sedikit 144 (seratus
empat puluh empat)
sks;
b. paling lama 3 (tiga)
tahun akademik untuk
program
profesi
setelah menyelesaikan
program sarjana, atau
program
diploma
empat/sarjana terapan,
dengan beban belajar
mahasiswa
paling
sedikit 24 (dua puluh
empat) sks; dan
d.
paling
(empat)

BUKU STANDAR SPMI

lama
4
tahun

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

a. paling lama 6 (enam)
tahun akademik untuk
program sarjana, dengan
beban belajar mahasiswa
paling sedikit 150 (seratus
lima puluh) sks;
b.
paling lama 2 (dua)
tahun akademik untuk
program profesi setelah
menyelesaikan program
sarjana, atau program
diploma
empat/sarjana
terapan, dengan beban
belajar mahasiswa paling
sedikit 28 (dua puluh
delapan) sks; dan

Pasal 16
ayat 1

c.paling lama 3 (tiga) tahun
akademik untuk program
magister, dengan beban
belajar mahasiswa paling
sedikit 40 (empat puluh)
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32

33

akademik
untuk
program
magister,
dengan beban belajar
mahasiswa
paling
sedikit 36 (tiga puluh
enam) sks
Program
studi
yang
meneyelenggarakan
program profesi harus
diselenggarakan sebagai
program lanjutan yang
terpisah
atau
tidak
terpisah dari program
sarjana, atau program
diploma
empat/sarjana
terapan
Dosen
di
dalam
melaksanakan 1 (satu) sks
pada proses pembelajaran
berupa kuliah, responsi,
atau tutorial, harus terdiri
atas: a. kegiatan tatap

BUKU STANDAR SPMI

Tanggal Revisi
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Kode Dokumen
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: 23 Juni 2017
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sks

Program studi
meneyelenggarakan
program profesi, sebagai
program lanjutan yang
terpisah atau tidak
terpisah dari program
sarjana, atau program
diploma empat/sarjana
terapan

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

Dosen melaksanakan 1
(satu) sks pada proses
pembelajaran
berupa
kuliah, responsi, atau
tutorial, harus terdiri atas:
a.kegiatan tatap muka 50

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

Pasal 16
ayat 2
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muka 50 (lima puluh)
(lima puluh) menit per
menit per minggu per
minggu per semester;
semester;
b.
kegiatan b.kegiatan
penugasan
penugasan terstruktur 60
terstruktur 60 (enam
(enam puluh) menit per
puluh)
menit
per
minggu per semester; dan
minggu per semester;
c. kegiatan mandiri 60
dan
(enam puluh) menit per c. kegiatan mandiri 60
minggu per semester
(enam puluh) menit per
minggu per semester

Pasal 17
ayat 1

Dosen
di
dalam Dosen melaksanakan 1
melaksanakan 1 (satu) sks (satu) sks pada proses
pada proses pembelajaran pembelajaran
berupa
berupa
seminar
atau seminar atau bentuk lain
bentuk lain yang sejenis, yang sejenis, terdiri atas:
terdiri atas: a. kegiatan a.kegiatan tatap muka 100
tatap muka 100 (seratus)
(seratus)
menit
per
menit per minggu per
minggu per semester;
semester; dan b. kegiatan
dan
mandiri 70 (tujuh puluh) b.kegiatan mandiri 70
menit per minggu per
(tujuh puluh) menit per

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

BUKU STANDAR SPMI

Pasal 17
ayat 2
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semester.
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minggu per semester

Proram studi di dalam
Perhitungan beban belajar
dalam sistem blok, modul,
atau bentuk lain harus
ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan
dalam
memenuhi
capaian
pembelajaran

Proram
studi
dalam
menghitung beban belajar
dalam sistem blok, modul,
atau bentuk lain harus
ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan
dalam
memenuhi
capaian
pembelajaran

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

Dosen
di
dalam
melaksanakan 1 (satu) sks
pada proses pembelajaran
berupa praktikum, praktik
studio, praktik bengkel,
praktik
lapangan,
penelitian,
pengabdian
kepada
masyarakat,
dan/atau
proses
pembelajaran lain yang
sejenis, 170 (seratus tujuh
puluh) menit per minggu

Dosen melaksanakan 1
(satu) sks pada proses
pembelajaran
berupa
praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, praktik
lapangan,
penelitian,
pengabdian
kepada
masyarakat,
dan/atau
proses pembelajaran lain
yang sejenis, 170 (seratus
tujuh puluh) menit per
minggu per semester

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

BUKU STANDAR SPMI

Pasal 17
ayat 3

Pasal 17
ayat 4
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per semester.
37

38

PT dalam menetapkan
beban belajar mahasiswa
program sarjana yang
berprestasi
akademik
tinggi, setelah 2 (dua)
semester
pada
tahun
akademik yang pertama
dapat
mengambil
maksimum 24 (dua puluh
empat) sks per semester
pada semester berikut,
harus bagi mahasiswa
dengan indeks prestasi
semester (IPS) lebih besar
dari 3,00 (tiga koma nol
nol) dan memenuhi etika
akademik

IAIN
Lhokseumawe
menetapkan beban belajar
mahasiswa program sarjana
yang berprestasi akademik
tinggi, setelah 2 (dua)
semester
pada
tahun
akademik yang pertama
dapat
mengambil
maksimum 24 (dua puluh
empat) sks per semester
pada
semester
berikut,
harus
bagi
mahasiswa
dengan
indeks prestasi
semester (IPS) lebih besar
sama dengan
3,50 (tiga
koma
lima
nol)
dan
memenuhi etika akademik

Permenris
tekdikti
No. 44
Tahun
2015

PT dalam
bahwa
program

IAIN
Lhokseumawe
menetapkan
bahwa
mahasiswa
program

Permenris
tekdikti
No. 44

menetapkan
mahasiswa
magister,

BUKU STANDAR SPMI

Pasal 18
ayat 1 dan
4
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program magister terapan,
atau program yang setara
yang
berprestasi
akademik tinggi
dapat
melanjutkan ke program
doktor
atau
program
doktor terapan, setelah
paling sedikit 2 (dua)
semester
mengikuti
program magister atau
program magister terapan,
tanpa harus lulus terlebih
dahulu
dari
program
magister atau program
magister terapan tersebut,
dengan
syarat
harus
menyelesaikan program
magister atau program
magister terapan sebelum
menyelesaikan program
doktor dan merupakan
mahasiswa
yang

BUKU STANDAR SPMI
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magister yang berprestasi
akademik tinggi,
dapat
melanjutkan ke program
doktor atau program doktor
terapan,
setelah
paling
sedikit 2 (dua) semester
mengikuti
program
magister
atau
program
magister terapan, tanpa
harus lulus terlebih dahulu
dari program magister atau
program magister terapan
tersebut, dengan syarat
harus
menyelesaikan
program
magister
atau
program magister terapan
sebelum
menyelesaikan
program
doktor
dan
merupakan mahasiswa yang
mempunyai indeks prestasi
semester (IPS) lebih besar
dari 3,75 (tiga koma tujuh

Tahun
2015
Pasal 18
ayat 2, 3,
dan 5
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mempunyai
indeks
prestasi semester (IPS)
lebih besar dari 3,50 (tiga
koma lima nol) dan
memenuhi etika akademik
39.

PT
melaksanakan
monitoring dan evaluasi
proses
pembelajaran
mencakup karakteristik,
perencanaan,
pelaksanaan,
proses
pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa untuk
memperoleh
capaian
pembelajaran lulusan

BUKU STANDAR SPMI
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lima) dan memenuhi etika
akademik

Unit
pengelola
IAIN
Lhokseumawe memiliki
bukti sahih tentang sistem
dan
pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
proses
pembelajaran
mencakup karakteristik,
perencanaan,
pelaksanaan,
proses
pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa yang
dilaksanakan
secara
periodik, konsisten dan
ditindak lanjuti dalam
rangka
menjaga
dan
meningkatkan
mutu
proses pembelajaran serta

Matriks
APS
C.6.4.e)
Monitori
ng dan
Evaluasi
Proses
Pembelaj
aran
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untuk
menjamin
kesesuaian dengan RPS
dan
sistem
monev
dilakukan secara on-line

BUKU STANDAR SPMI
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H. Indikator
1. Tersedianya Rencana Program Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
2. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan sistem SCL
(Student Centered Learning) minimal 50%.
3. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14
sampai dengan 16 kali pertemuan.
4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa,
kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan
silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan.
5. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan.
6. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada
program studi.
7. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke
arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium,
lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.
I. Dokumen Terkait
1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. RPS Matakuliah
3. Jurnal dan Kontrak Belajar
4. Hasil Rekapitulasi Kehadiran Dosen
5. Hasil Rekapitulasi Kepuasan mahasiswa terhadap dosen
J. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra ”Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
5. Pedoman Pendidikan ”Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
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STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.1.4

Penanggung Jawab
Proses
Perumusan

Pemeriksaan

Penetapan
Pengendalian

Nama

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd.,
M.Pd.
1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.

Kapus Pengembangan
Mutu
Ketua LPM

2. Syarizal, M.Ag, Ph.D

Dr. Hafifuddin, M.Ag
Dr. Al Husaini M.
Daud, MA.

Wakil Rektor I Bidang
Akademik&
Pengembangan
Lembaga
Rektor
Ketua LPM

Tanda
Tangan

Tanggal
19/04/17
19/04/17

19/04/17
19/04/17
19/04/17
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami
melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” antara lain untuk menetapkan kriteria minimal penilaian
pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur
penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.
Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam
mengukur kompetensi alumni dengan penetapan ukuran dan kriteria tertentu yang
harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program
studi/fakultas/institut.
Standar Penilaian Pembelajaran “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS
“Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”, deskripsi capaian pembelajaran
lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada
KKNI.
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Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian
Pembelajaran
1. Pimpinan Institut (Rektor)
2. Pimpinan Fakultas (Dekan)
3. TIPD
4. Ketua Program Studi
5. Kasubag Akademik
6. Dosen

D. Definisi Istilah
1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam
proses penilaian dengan dasar yang objektif, valid dna transparan serta
terintegrasi dengan nilai – nilai keislaman.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk
menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar
dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu
semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka
terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan
mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat
dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan
nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks
matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015 dan Standar
Keagamaan PTKI 102/209)
1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran
yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup:
prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur
penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan
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mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk
setiap mata kuliah.
2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip kejujuran, edukatif, otentik, objektif, akuntabel,
dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar
mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian
pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik
yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar
yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran
berlangsung pada setiap pertemuan.
5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang
disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas
penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami
oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip
transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk
kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam
bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya
desain untuk setiap mata kuliah.
10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat
menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan
umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa
harus memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen
penilaian untuk setiap mata kuliah.
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12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara
berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata
kuliah.
13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan,
menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian
antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b)
melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c)
memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata
kuliah.
14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian
tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan
pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
15. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus
melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui
penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
16. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
17. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan
oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau
tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c)
dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
18. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program
subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan
tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata
kuliah.
19. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan
mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam
kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b)
huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara
dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1
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(satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol)
berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah..
Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk
nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap
pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan indeks prestasi semester (IPS)
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan
dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai
huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan
dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian
antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah
bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah
ditempuh.
Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi
dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua
koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan
program sarjana.
Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat
diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan
kriteria:
a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan
3,00 (tiga koma nol nol);
b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai
dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi
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dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga
koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis,
program magister, program magister terapan, program doktor, atau program
doktor terapan.
29. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program
magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan,
dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan
kriteria:
a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai
dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai
dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister,
program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan
b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh
perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi; "
c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar
program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama
dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang
terakreditasi"
d. gelar;
e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundangundangan
F.

Strategi Pelaksanaan Standar PenilaianPembelajaran
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi “Institut
Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran
matakuliah yang telah ditetapkan
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3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir
soal
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan
pengamatan pengalaman belajar mahasiswa
5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/
Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran “Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe”
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian
pembelajaran program studi lingkup “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”
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G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No

1

Pernyataan Isi
Standar

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Pengelola Prodi harus
menetapkan kriteria
minimal penilaian
pembelajaran yang
terkait dengan proses
dan hasil belajar
mahasiswa yang
mencakup: prinsip
penilaian, teknik dan
instrumen penilaian,
mekanisme dan
prosedur penilaian,
pelaksanaan penilaian,
pelaporan penilaian,
dan kelulusan

Pengelola
Prodi
menyusun dan Rektor
menetapkan
kriteria
minimal
penilaian
pembelajaran
yang
terkait dengan proses
dan
hasil
belajar
mahasiswa
yang
mencakup:
prinsip
penilaian, teknik dan
instrumen
penilaian,
mekanisme
dan
prosedur
penilaian,
pelaksanaan penilaian,
pelaporan penilaian, dan

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

Rujukan
LKPT

Kriteria

LE
D

Lainnya

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 19 ayat 1
dan 2
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mahasiswa dalam
rangka pemenuhan
capaian pembelajaran
lulusan untuk setiap
mata kuliah.

kelulusan
mahasiswa
dalam
rangka
pemenuhan
capaian
pembelajaran
lulusan
untuk setiap mata kuliah

Dosen dalam
melakukan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus
mempertimbangkan
prinsip kejujuran,
edukatif, otentik,
objektif, akuntabel,
dan transparan yang
dilakukan secara
terintegrasi untuk
setiap mata kuliah

Dosen setiap semester Dosen setiap semester dalam
dalam
melakukan melakukan penilaian proses
penilaian proses dan dan hasil belajar mahasiswa,
hasil belajar mahasiswa memiliki bukti sahih tentang
harus
dipenuhinya
5
prinsip
mempertimbangkan
penilaian yang dilakukan
prinsip
kejujuran, secara
terintegrasi
dan
edukatif,
otentik, dilengkapi
dengan
objektif, akuntabel, dan rubrik/portofolio penilaian
transparan
yang minimum 90% dari jumlah
dilakukan
secara matakuliah.
terintegrasi
dan
dilengkapi
dengan
rubrik/portofolio
penilaian minimum 70%
jumlah matakuliah.

Matriks
APS
C.6.4.f)
Penilaia
n
Pembela
jaran,
bagian
A

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 20 ayat 1

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E.2.a

Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
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51
3

4

Dosen
dalam
melakukan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa
harus
mempertimbangkan
prinsip edukatif yang
memotivasi
mahasiswa
agar
mampu memperbaiki
perencanaan dan cara
belajar dan meraih
capaian pembelajaran
lulusan pada setiap
pertemuan.

Dosen
dalam
melakukan
penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa
harus
mempertimbangkan
prinsip edukatif, yaitu
memotivasi mahasiswa
agar
mampu
memperbaiki
perencanaan dan cara
belajar serta meraih
capaian
pembelajaran
lulusan pada setiap
pertemuan

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

Dosen dalam
melakukan penilaian

Dosen melakukan
penilaian harus

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun

Pasal 20 ayat 2

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 2.b

Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
51
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harus
mempertimbangkan
prinsip otentik yang
berorientasi pada
proses belajar yang
berkesinambungan
dan hasil belajar yang
mencerminkan
kemampuan
mahasiswa pada saat
proses pembelajaran
berlangsung pada
setiap pertemuan.

mempertimbangkan
prinsip otentik yang
berorientasi pada proses
belajar yang
berkesinambungan dan
hasil belajar yang
mencerminkan
kemampuan mahasiswa
pada saat proses
pembelajaran
berlangsung pada setiap
pertemuan

2015

Dosen dalam
melakukan penilaian
proses dan hasil
belajar mahasiswa
harus
mempertimbangkan
prinsip objektif yang
didasarkan pada

Dosen
melakukan
penilaian
prinsip
objektif,
artinya
penilaian
yang
didasarkan
pada
standar yang disepakati
antara
dosen
dan
mahasiswa serta bebas

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

Pasal 20 ayat 3
Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 2.d
Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
51

Pasal 20 ayat 4

Dirjen Pendis
Nomor 102
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standar yang
disepakati antara
dosen dan mahasiswa
serta bebas dari
pengaruh subjektivitas
penilai dan yang
dinilai pada setiap
matakuliah

dari
pengaruh
subjektivitas penilai dan
yang dinilai pada setiap
matakuliah

Tahun 2019 Bab
II bagian E. 2.e

Dosen dalam
melakukan penilaian
proses dan hasil
belajar mahasiswa
harus
mempertimbangkan
prinsip akuntabel
yang dilaksanakan
sesuai dengan
prosedur dan kriteria
yang jelas, disepakati
pada awal kuliah, dan

Dosen dalam melakukan
penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa
harus
mempertimbangkan
prinsip akuntabel, yaitu
penilaian yang
dilaksanakan

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

sesuai dengan prosedur
dan kriteria yang jelas,
terukur dan akurat,
disepakati pada awal

Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
51

Pasal 20 ayat 5

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 2.f
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dipahami oleh
mahasiswa pada
setiap matakuliah

kuliah, dan dipahami
oleh mahasiswa pada
setiap matakuliah

Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
51

Dosen dalam
melakukan penilaian
harus
mempertimbangkan
prinsip transparan
yang prosedur dan
hasil penilaiannya
dapat diakses oleh
semua pemangku
kepentingan untuk
setiap aspek penilaian

Dosen melakukan
penilaian
mempertimbangkan
prinsip transparan, yaitu
prosedur dan hasil
penilaiannya dapat
diakses oleh semua
pemangku kepentingan
untuk setiap aspek
penilaian

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 20 ayat 6

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 2.9

Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Tahun 2019, hal
51
8

9

Dosen dalam
melakukan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus
menggunakan teknik
penilaian yang terdiri
atas observasi,
partisipasi,
keteladanan/kepelopo
ran (uswah/ qudwah),
unjuk kerja, tes tertulis,
tes lisan, dan angket
untuk setiap mata
kuliah.

Dosen dalam melakukan
penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa
harus menggunakan
teknik penilaian yang
terdiri atas observasi,
partisipasi,
keteladanan/kepelopora
n (uswah/ qudwah),unjuk
kerja, tes tertulis, tes
lisan, dan angket untuk
setiap mata kuliah, yang
menunjukkan
kesesuaian teknik
tersebut terhadap
capaian pembelajaran
minimum 50% dari
jumlah matakuliah

Dosen dalam melakukan
penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa harus
menggunakan
teknik
penilaian yang terdiri atas
observasi,
partisipasi,
keteladanan/kepeloporan
(uswah/ qudwah), unjuk kerja,
tes tertulis, tes lisan, dan
angket untuk setiap mata
kuliah, yang menunjukkan
kesesuaian teknik terhadap
capaian
pembelajaran
minimum 75 % dari jumlah
matakuliah

Matriks
APS

Dosen dalam

Dosen dalam melakukan

Dosen dalam melakukan

C.6.4.f)

C.6.4.f)
Penilaia
n
Pembela
jaran,
bagian B

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 21 ayat 1

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 3

Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
51
Permenristekdik

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

10

melakukan penilaian
proses dan hasil
belajar mahasiswa
harus menggunakan
instrumen penilaian
yang terdiri atas
penilaian proses
dalam bentuk rubrik
dan/atau penilaian
hasil dalam bentuk
portofolio atau karya
desain untuk setiap
mata kuliah

penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa
harus menggunakan
instrumen penilaian
yang terdiri atas
penilaian proses dalam
bentuk rubrik dan/atau
penilaian hasil dalam
bentuk portofolio atau
karya desain untuk
setiap mata kuliah, yang
menunjukkan
kesesuaian instrumen
tersebut terhadap
capaian pembelajaran
minimum 75% dari
jumlah matakuliah

Dosen dalam
melakukan penilaian
sikap mahasiswa harus
dapat menggunakan
teknik penilaian

Dosen dalam melakukan
penilaian sikap
mahasiswa harus dapat
menggunakan teknik
penilaian observasi,

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa harus
menggunakan teknik
penilaian yang terdiri atas
observasi, partisipasi, unjuk
kerja, tes tertulis, tes lisan,
dan angket untuk setiap
mata kuliah, yang
menunjukkan kesesuaian
instrumen terhadap capaian
pembelajaran minimum 90%
dari jumlah matakuliah

Penilaia
n
Pembela
jaran,
bagian B

ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 21 ayat 2

Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
51

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 21 ayat 3

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

observasi untuk setiap
mata kuliah

11

Dosen dalam
melakukan penilaian
penguasaan
pengetahuan,
keterampilan umum,
dan keterampilan
khusus pada proses
dan hasil belajar
mahasiswa harus
memilih satu atau
kombinasi dari berbagi
teknik dan instrumen
penilaian untuk setiap
mata kuliah

partisipasi, dan
keteladanan/kepelopora
n (uswah/ qudwah) untuk
setiap mata kuliah

Dosen dalam melakukan
penilaian penguasaan
pengetahuan,
keterampilan umum,
dan keterampilan
khusus pada proses dan
hasil belajar mahasiswa
harus memilih satu atau
kombinasi dari berbagi
teknik dan instrumen
penilaian untuk setiap
mata kuliah

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 4
Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 21 ayat 4

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 5
Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

53
12

13

Dosen dalam
menentukan hasil
akhir penilaian harus
mengintegrasikan
antara berbagai teknik
dan instrumen
penilaian yang
digunakan untuk
setiap mata kuliah.

Dosen menentukan hasil
akhir penilaian harus
mengintegrasikan antara
berbagai teknik dan
instrumen penilaian
yang digunakan untuk
setiap mata kuliah

Dosen dalam
melakukan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus
melalui mekanisme
penilaian yang terdiri
atas: (a) menyusun,
menyampaikan,
menyepakati tahap,
teknik, instrumen,

Dosen melakukan
penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa
harus melalui
mekanisme penilaian
yang terdiri atas:

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 21 ayat 5

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian E. 6

(a) menyusun,
menyampaikan,
menyepakati tahap,

Matriks
APS
C.6.4.f)
Penilaia
n
Pembela
jaran,
bagian C

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 22 ayat 1

Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

kriteria, indikator, dan teknik, instrumen,
bobot penilaian antara kriteria, indikator, dan
penilai dan yang
bobot penilaian antara
dinilai sesuai dengan
penilai dan yang dinilai
rencana pembelajaran. sesuai dengan rencana
(b) melaksanakan
pembelajaran;
proses penilaian sesuai
(b) melaksanakan proses
dengan tahap, teknik,
penilaian sesuai dengan
instrumen, kriteria,
tahap, teknik,
indikator, dan bobot
instrumen, kriteria,
penilaian yang
indikator, dan bobot
memuat prinsip
penilaian yang memuat
penilaian. (c)
prinsip penilaian;
memberikan umpan
(c) memberikan umpan
balik dan kesempatan
balik dan kesempatan
untuk
mempertanyakan hasil untuk mempertanyakan
hasil penilaian kepada
penilaian kepada
mahasiswa; dan
mahasiswa, dan (d)
mendokumentasikan (d) mendokumentasikan
penilaian proses dan
penilaian proses dan
hasil belajar
hasil belajar mahasiswa

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

II bagian E. 6
Panduan
Pembelajaran
dan Penilaian
pada PTKI
Tahun 2019, hal
58 s.d 59

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

14

15

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

mahasiswa secara
akuntabel dan
transparan untuk
setiap mata kuliah.

secara akuntabel dan
transparan untuk setiap
mata kuliah.

Dosen dalam
melakukan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus
melalui prosedur
penilaian mencakup
tahap perencanaan,
kegiatan pemberian
tugas atau soal,
observasi kinerja,
pengembalian hasil
observasi, dan
pemberian nilai akhir
untuk setiap mata
kuliah.

Dosen dalam melakukan
penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa
harus melalui prosedur
penilaian mencakup
tahap perencanaan,
kegiatan pemberian
tugas atau soal,
observasi kinerja,
pengembalian hasil
observasi, dan
pemberian nilai akhir
untuk setiap mata
kuliah.

Matriks
APS

Dosen dalam
melakukan penilaian

Dosen dalam melakukan
penilaian proses dan

Matriks
APS

C.6.4.f)
Penilaia
n
Pembela
jaran,
bagian C

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 22 ayat 1

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

16

17

proses dan hasil belajar
mahasiswa harus
melalui prosedur
penilaian pada tahap
perencanaan yang
dilakukan melalui
penilaian bertahap
dan/atau penilaian
ulang untuk setiap
mata kuliah.

hasil belajar mahasiswa
harus melalui prosedur
penilaian pada tahap
perencanaan yang
dilakukan melalui
penilaian bertahap
dan/atau penilaian
ulang untuk setiap mata
kuliah.

Dosen dalam
melaksanakan
penilaian proses dan
hasil belajar
mahasiswa harus
dilakukan sesuai
dengan rencana
pembelajaran pada
setiap pertemuan.

Dosen dalam
melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus
dilakukan sesuai dengan
rencana pembelajaran
pada setiap pertemuan

Pelaksanaan penilaian Pelaksanaan penilaian
proses dan hasil belajar proses dan hasil belajar

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Dosen telah melakukan
proses perbaikan berdasar
hasil monev penilaian

C.6.4.f)
Penilaia
n
Pembela
jaran,
bagian C

2015

Matriks
APS

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

C.6.4.f)
Penilaia
n
Pembela
jaran,
bagian C

Pasal 22 ayat 2
dan 3

Pasal 23 ayat 1

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

18

mahasiswa harus
dilakukan oleh: (a)
dosen pengampu atau
tim dosen pengampu,
(b) dosen pengampu
atau tim dosen
pengampu dengan
mengikutsertakan
mahasiswa, dan/atau
(c) dosen pengampu
atau tim dosen
pengampu dengan
mengikutsertakan
pemangku
kepentingan yang
relevan untuk setiap
mata kuliah

mahasiswa harus
dilakukan oleh:

Dosen dalam
melaksanakan
penilaian proses dan
hasil belajar

Dosen dalam
melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

2015
Pasal 23 ayat 2

(a) dosen pengampu
atau tim dosen
pengampu;
(b) dosen pengampu
atau tim dosen
pengampu dengan
mengikutsertakan
mahasiswa, dan/atau
(c) dosen pengampu
atau tim dosen
pengampu dengan
mengikutsertakan
pemangku kepentingan
yang relevan untuk
setiap mata kuliah
Dosen memberikan
penilaian, sebagaimana tabel
berikut

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

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

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

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Pemberian Nilai

Pasal 24 ayat 1

No

Nilai

Nilai
Hur
uf

1

96 –
100

A+

4,00

2

91 - 95

A

3,75

3

86 - 90

A-

3,50

4

81 - 85

B+

3,25

5

76 - 80

B

3,00

6

71 - 75

B-

2,75

7

66 - 70

C+

2,50

8

61 - 65

C

2,25

9

56 - 60

C-

2,00

10

51 - 55

D

1,00

11

0 – 50

E

0,00

Nilai
Bobot

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

dengan angka 0 (nol)
berkategori sangat
kurang untuk setiap
mata kuliah

19

20

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

(satu) berkategori
kurang; dan (e)
huruf E setara
dengan angka 0
(nol) berkategori
sangat kurang
untuk setiap mata
kuliah

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

IAIN Lhokseumawe
menggunakan huruf
antara dan angka antara
untuk nilai pada kisaran
0 (nol) sampai 4 (empat).

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

Dosen dalam
melaksanakan
penilaian proses dan
hasil belajar
mahasiswa harus
mengumumkan hasil
penilaian kepada

Dosen dalam
melaksanakan penilaian
proses dan hasil belajar
mahasiswa harus
mengumumkan hasil
penilaian kepada
mahasiswa setelah satu

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

Pasal 24 ayat 2

Pasal 24 ayat 3
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22

23

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

mahasiswa setelah
satu tahap
pembelajaran sesuai
dengan rencana
pembelajaran untuk
setiap mata kuliah.

tahap pembelajaran
sesuai dengan rencana
pembelajaran untuk
setiap mata kuliah.

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

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

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

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

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

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

Indeks prestasi
semester (IPS)

Indeks prestasi semester
(IPS) dinyatakan dalam

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun

Pasal 24 ayat 4

Pasal 24 ayat 5

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

dinyatakan dalam
besaran yang dihitung
dengan cara
menjumlahkan
perkalian antara nilai
huruf setiap mata
kuliah yang ditempuh
dan sks mata kuliah
bersangkutan dibagi
dengan jumlah sks
mata kuliah yang
diambil dalam satu
semester.

besaran yang dihitung
dengan cara
menjumlahkan
perkalian antara nilai
huruf setiap mata kuliah
yang ditempuh dan sks
mata kuliah
bersangkutan dibagi
dengan jumlah sks mata
kuliah yang diambil
dalam satu semester.

2015

Indeks prestasi
kumulatif (IPK)
dinyatakan dalam
besaran yang dihitung
dengan cara
menjumlahkan
perkalian antara nilai
huruf setiap mata
kuliah yang ditempuh

Indeks prestasi
kumulatif (IPK)
dinyatakan dalam
besaran yang dihitung
dengan cara
menjumlahkan
perkalian antara nilai
huruf setiap mata kuliah
yang ditempuh dan sks

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015

Pasal 24 ayat 6

Pasal 24 ayat 7

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

25

dan sks mata kuliah
bersangkutan dibagi
dengan jumlah sks
mata kuliah yang
diambil yang telah
ditempuh.

mata kuliah
bersangkutan dibagi
dengan jumlah sks mata
kuliah yang diambil
yang telah ditempuh.

Setiap mahasiswa
harus menempuh
seluruh beban belajar
yang ditetapkan dan
memiliki capaian
pembelajaran lulusan
yang ditargetkan oleh
program studi dengan
indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih
besar atau sama
dengan 2,00 (dua koma
nol nol) sebelum
dinyatakan lulus pada
setiap program

Setiap mahasiswa harus
menempuh seluruh
beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki
capaian pembelajaran
lulusan yang
ditargetkan oleh
program studi dengan
indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih
besar atau sama dengan
2,00 (dua koma nol nol)
sebelum dinyatakan
lulus pada setiap
program sarjana

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Setiap mahasiswa IAIN
Lhokseumawe harus
menempuh seluruh beban
belajar yang ditetapkan dan
memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang
ditargetkan oleh program
studi dengan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) lebih besar
atau sama dengan 3,00 (tiga
koma nol nol) sebelum
dinyatakan lulus pada setiap
program sarjana

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 25 ayat 1
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

sarjana.
26

Kelulusan mahasiswa
dari program sarjana
dapat diberikan
predikat memuaskan,
sangat memuaskan,
atau pujian dengan
kriteria:
a.mahasiswa
dinyatakan
lulus
dengan
predikat
memuaskan apabila
mencapai
indeks
prestasi
kumulatif
(IPK) 2,76 (dua koma
tujuh enam) sampai
dengan 3,00 (tiga
koma nol nol);
b.mahasiswa
dinyatakan
lulus
dengan
predikat

Kelulusan
mahasiswa
program sarjana dapat
diberikan
predikat
memuaskan,
sangat
memuaskan, atau pujian
dengan kriteria:

Kelulusan mahasiswa IAIN
Lhokseumawe
program
sarjana
dapat
diberikan
predikat memuaskan, sangat
memuaskan, atau pujian
dengan kriteria:

a.mahasiswa dinyatakan a.mahasiswa
dinyatakan
lulus dengan predikat
lulus
dengan
predikat
memuaskan
apabila
memuaskan
apabila
mencapai
indeks
mencapai indeks prestasi
prestasi
kumulatif
kumulatif (IPK) 3,01 (dua
(IPK) 2,76 (dua koma
koma tujuh enam) sampai
tujuh enam) sampai
dengan 3,25 (tiga koma nol
dengan 3,00 (tiga koma
nol);
nol nol);
b.mahasiswa
dinyatakan
b.mahasiswa dinyatakan
lulus
dengan
predikat
lulus dengan predikat
sangat memuaskan apabila
sangat
memuaskan
mencapai indeks prestasi
apabila
mencapai
kumulatif (IPK) 3,26 (tiga
indeks
prestasi
koma nol satu) sampai

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 25 ayat 2
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

sangat memuaskan
kumulatif (IPK) 3,01
dengan 3,50 (tiga koma
apabila
mencapai
(tiga koma nol satu)
lima nol); atau
indeks
prestasi
sampai dengan 3,50
c.mahasiswa
dinyatakan
kumulatif (IPK) 3,01
(tiga koma lima nol);
lulus
dengan
predikat
(tiga koma nol satu)
atau
pujian apabila mencapai
sampai dengan 3,50
c.mahasiswa dinyatakan
indeks prestasi kumulatif
(tiga koma lima nol);
lulus dengan predikat
(IPK) lebih dari 3,50 (tiga
atau
pujian
apabila
koma nol).
c.mahasiswa
mencapai
indeks
dinyatakan
lulus
prestasi
kumulatif
dengan
predikat
(IPK) lebih dari 3,50
pujian
apabila
(tiga koma nol).
mencapai
indeks
prestasi
kumulatif
(IPK) lebih dari 3,50
(tiga koma nol).
27

Setiap mahasiswa
harus menempuh
seluruh beban belajar
yang ditetapkan dan
memiliki capaian

Setiap mahasiswa harus
menempuh seluruh
beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki
capaian pembelajaran

Setiap
mahasiswa
harus
menempuh seluruh beban
belajar yang ditetapkan dan
memiliki
capaian
pembelajaran lulusan yang

Matriks
APT
C.9Luar
an dan
Capaian

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
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pembelajaran lulusan
yang ditargetkan oleh
program studi dengan
indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih
besar atau sama
dengan 3,00 (tiga koma
nol) sebelum
dinyatakan lulus pada
program magister

lulusan yang
ditargetkan oleh
program studi dengan
indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih
besar atau sama dengan
3,00 (tiga koma nol)
sebelum dinyatakan
lulus pada program
magister

ditargetkan oleh program
studi dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih besar
atau sama dengan 3,25 (tiga
koma dua nol) sebelum
dinyatakan
lulus
pada
program magister

Kelulusan mahasiswa
dari program profesi,
program
spesialis,
program
magister,
program
magister
terapan,
program
doktor,
program
doktor terapan, dapat
diberikan
predikat
memuaskan,
sangat
memuaskan,
dan

Kelulusan
mahasiswa
dari program profesi,
program
spesialis,
program
magister,
program
magister
terapan,
program
doktor, program doktor
terapan, dapat diberikan
predikat
memuaskan,
sangat memuaskan, dan
pujian dengan kriteria:

Kelulusan mahasiswa IAIN
Lhokseumawe dari program
profesi, program spesialis,
program magister, program
magister terapan, program
doktor,
program
doktor
terapan, dapat diberikan
predikat memuaskan, sangat
memuaskan,
dan
pujian
dengan kriteria:
a.mahasiswa

dinyatakan

Tridhar
maC.9.4
Indikato
r Kinerja
Utama
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pujian dengan kriteria:
a.mahasiswa
dinyatakan
lulus
dengan
predikat
memuaskan apabila
mencapai
indeks
prestasi
kumulatif
(IPK) 3,00 (tiga koma
nol
nol)
sampai
dengan 3,50 (tiga
koma lima nol);
b.
mahasiswa
dinyatakan
lulus
dengan
predikat
sangat memuaskan
apabila
mencapai
indeks
prestasi
kumulatif
(IPK)
3,51(tiga koma lima
satu) sampai dengan
3,75 (tiga koma tujuh

a.mahasiswa dinyatakan
lulus dengan predikat
memuaskan
apabila
mencapai
indeks
prestasi
kumulatif
(IPK) 3,00 (tiga koma
nol
nol)
sampai
dengan 3,50 (tiga koma
lima nol);
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lulus
dengan
predikat
memuaskan
apabila
mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) 3,25 (tiga
koma dua lima) sampai
dengan 3,50 (tiga koma
lima nol);
b.mahasiswa
dinyatakan
lulus
dengan
predikat
sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) 3,51(tiga
koma lima satu) sampai
dengan 3,75 (tiga koma
tujuh lima); atau

b.
mahasiswa
dinyatakan
lulus
dengan
predikat
sangat
memuaskan
apabila
mencapai
indeks
prestasi
kumulatif
(IPK)
c. mahasiswa dinyatakan
3,51(tiga koma lima
lulus
dengan
predikat
satu) sampai dengan
pujian apabila mencapai
3,75 (tiga koma tujuh
indeks prestasi kumulatif
lima); atau
(IPK) lebih dari 3,75 (tiga
c.
mahasiswa
koma tujuh lima)
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lima); atau

dinyatakan lulus dengan
predikat pujian apabila
c.mahasiswa
mencapai
indeks
dinyatakan
lulus
prestasi kumulatif (IPK)
dengan
predikat
lebih dari 3,75 (tiga
pujian
apabila
koma tujuh lima)
mencapai
indeks
prestasi
kumulatif
(IPK) lebih dari 3,75
(tiga koma tujuh
lima)
29

Mahasiswa
yang Mahasiswa
yang
dinyatakan
lulus dinyatakan lulus berhak
berhak memperoleh:
memperoleh:

a.ijazah, bagi lulusan a.ijazah, bagi lulusan
program
diploma,
program sarjana;
program
sarjana,
program
magister,
program
magister b.sertifikat profesi, bagi
lulusan
program
terapan,
program
profesi
yang
doktor, dan program

a.Mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe
memperoleh
lumlah
prestasi
akademik
mahasiswa
di
tingkat
provinsi/wilayah, nasional,
dan/atau
internasional
terhadap
jumlah
mahasiswa dalam 3 tahun
terakhir (TS-2 s.d. TS),
dimana:

Matriks
APT
Dan
Tabel
5.b.1)
LKPTPr
estasi
Akadem
ik
Mahasis
wa
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doktor terapan;

diterbitkan
oleh
perguruan
tinggi
bersama
dengan
Kementerian,
Kementerian
lain,
Lembaga Pemerintah
Non
Kementerian,
dan/atau
organisasi
profesi;

b.sertifikat
profesi,
bagi lulusan program
profesi
yang
diterbitkan
oleh
perguruan
tinggi
bersama
dengan
Kementerian,
c.sertifikat kompetensi
Kementerian
lain,
bagi lulusan program
Lembaga Pemerintah
pendidikan
sesuai
Non
Kementerian,
dengan
keahlian
dan/atau organisasi
dalam cabang ilmunya
profesi;
dan/atau
memiliki
prestasi
di
luar
program
studinya
c.sertifikat kompetensi
yang diterbitkan oleh
bagi lulusan program
perguruan
tinggi
pendidikan
sesuai
bekerja sama dengan
dengan
keahlian
organisasi
profesi,
dalam
cabang
lembaga
pelatihan,
ilmunya
dan/atau
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1).Jumlah
mahasiswa
prestasi
akademik
internasional
adalah
minimal 0,05% dari
Jumlah mahasiswa aktif
pada saat TS; dan
2).Jumlah
mahasiswa
prestasi
akademik
nasional adalah lebih
besar sama dengan 1%
dari Jumlah mahasiswa
aktif pada saat TS
b.

Mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe
memperoleh
lumlah
prestasi non akademik
mahasiswa di tingkat
provinsi/wilayah,
nasional,
dan/atau

Tabel
5.b.2)
LKPTPr
estasi
Non
Akadem
ik
Mahasis
wa
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memiliki prestasi di
atau
lembaga
luar
program
sertifikasi
yang
studinya
yang
terakreditasi
diterbitkan
oleh
d.gelar; dan
perguruan
tinggi
keterangan
bekerja sama dengan e.surat
pendamping
ijazah,
organisasi
profesi,
kecuali ditentukan lain
lembaga pelatihan,
oleh
peraturan
atau
lembaga
perundang-undangan
sertifikasi
yang
terakreditasi
d.gelar; dan
e.surat
keterangan
pendamping ijazah,
kecuali
ditentukan
lain oleh peraturan
perundangundangan
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internasional terhadap
jumlah
mahasiswa
dalam 3 tahun terakhir
(TS-2 s.d. TS), dimana:
1).Jumlah
mahasiswa
prestasi non akademik
internasional
adalah
minimal
0,1%
dari
Jumlah mahasiswa aktif
pada saat TS; dan
2).Jumlah
mahasiswa
prestasi non akademik
nasional adalah lebih
besar sama dengan 2%
dari Jumlah mahasiswa
aktif pada saat TS
C.Gelar dilakukan setelah
mahasiswa
mnenyelesaikan seluruh
beban
kuluah
yang
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ditetapkan oleh fakultas
dan Prodi
Jumlah mahasiswa yang
lulus tepat waktu adalah
lebih dari 50% dari Jumlah
mahasiswa yang diterima
pada angkatan tersebut

30

Persentase kelulusan Jumlah mahasiswa yang
tepat waktu untuk lulus tepat waktu adalah
setiap program.
kurang dari 50% dari
Jumlah mahasiswa yang
diterima pada angkatan
tersebut

31

Persentase
Jumlah mahasiswa yang
keberhasilan
studi lulus sampai dengan
untuk setiap program. batas masa studi pada
program
pendidikan
kurang 85% dari Jumlah
mahasiswa
yang
diterima pada angkatan
tersebut

Jumlah mahasiswa yang
lulus sampai dengan batas
masa studi pada program
pendidikan adalah lebih dari
sama dengan 85% dari
Jumlah mahasiswa yang
diterima pada angkatan
tersebut

Matriks
APT,
nomor
51
Tabel
5.c.2)
LKPT

32

Lama waktu tunggu
lulusan
program
utama di perguruan
tinggi
untuk

Lama waktu tunggu lulusan
program utama di perguruan
tinggi untuk mendapatkan
pekerjaan pertama kurang

Matriks
APT no.
52
Tabel

Lama waktu tunggu
lulusan program utama
di perguruan tinggi
untuk
mendapatkan

Matriks
APT,
nomor
50
Tabel
5.c.2)
LKPT
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mendapatkan
pekerjaan pertama.

33

Kesesuaian
Kerja Lulusan

34

Tingkat
kepuasan
pengguna
lulusan
terhadap aspek:
1.Etika,
2.Keahlian
pada
bidang
ilmu
(kompetensi utama),
3.Kemampuan
berbahasa asing,
4.
Penggunaan
teknologi informasi,
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pekerjaan pertama lebih dari 6 bulan
dari 6 bulan

Bidang Kesesuaian bidang kerja
lulusan dari program
utama di perguruan
tinggi
terhadap
kompetensi bidang studi
kurang dari 80%
PT
melakasanakan
survey untuk melihat
tingkat
kepuasan
pengguna
lulusan
terhadap aspek:
1.Etika,
2.Keahlian pada bidang
ilmu
(kompetensi
utama),
3.Kemampuan
berbahasa asing,

5.d.1)
LKPTW
aktu
Tunggu
Lulus

Kesesuaian bidang kerja
lulusan dari program utama
di perguruan tinggi terhadap
kompetensi bidang studi
lebih dari 80%
IAIN
Lhokseumawe
melakasanakan survey untuk
melihat tingkat kepuasan
pengguna lulusan terhadap
aspek:
1.Etika,
2.Keahlian pada bidang ilmu
(kompetensi utama),
3.Kemampuan
berbahasa
asing,
4.Penggunaan
teknologi

Matriks
APT,
nomor
54
Tabel
5.e.1)
LKPTKe
puasan
Penggun
a
Lulusan
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5.
Kemampuan
berkomunikasi,
6.: Kerjasama tim,
7. Pengembangan diri

35

4.Penggunaan teknologi
informasi,
5.Kemampuan
berkomunikasi,
6.: Kerjasama tim,
7. Pengembangan diri

Tingkat dan ukuran Tingkat dan ukuran
tempat kerja lulusan
tempat kerja lulusan ,
yaitu:
Jumlah lulusan yang
bekerja di badan usaha
tingkat wilayah/lokal
atau berwirausaha tidak
berizin.lebih besar sama
dengan 90% % dari
jumlah lulusan
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informasi,
5.Kemampuan
berkomunikasi,
6.: Kerjasama tim,
7. Pengembangan diri

Matriks
APS,
nomor
57

Survey dilaksanakan secara
berkala setiap tahun, dan
hasilnya disosialisasikan ,
serta
digunakan
untuk
pengembangan
kurikulum
dan pembelajaran
Tingkat dan ukuran tempat
kerja lulusan , yaitu:
1). Jumlah lulusan yang
bekerja di badan usaha
tingkat
internasional/multi
nasional adalah kurang
dari 5% dari jumlah
lulusan; dan
2).Jumlah
lulusan
yang

Matriks
APT,
nomor
55
Tabel
5.e.2)
LKPTTe
mpat
Kerja
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bekerja di badan usaha
tingkat nasional atau
berwirausaha
yang
berizin lebih dari sama
dengan 20% dari jumlah
lulusan

Lulusan
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Indikator
1. 90% Soal dirumuskan dosen serumpun.
2. 25% Soal mata kuliah science dirumuskan dengan mengaitkan antara
science dan agama.
3. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar
dengan mahasiswa.
4. Fakultas memiliki SOP komplain nilai.
5. Adanya kesesuaian antara soal ujian dan RPS/SAP.
6. Adanya mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal
yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.

I. DokumenTerkait
1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran
J. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra ”Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
5. Pedoman Edukasi ”Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
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STANDAR
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Penanggung Jawab
Proses
Perumusan

Pemeriksaan

Penetapan
Pengendalian
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Jabatan
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami
melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” antara lain kriteria minimal dosen dan tenaga kependidikan yang
harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan. Sehingga dosen dan tenaga kependidikan IAIN Lhokseumawe dapat
melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan
memuaskan pemangku kepentigan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran,
kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam
pengelolaan pembelajaran.
Standar dosen dan tenaga kependidikan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe””mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam
upaya pencapaian VMTS “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan
Tenaga Kependidikan
1. Pimpinan Institusi (Rektor)
2. Dekan
3. Ketua Program studi;
4. Dosen
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5. Tenaga Kependidikan
D. Definisi Istilah
1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan
2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu)
perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau
satuan pendidikan lain.
3. Dosen Luar Biasa adalah dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe
4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan
pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
di IAIN Lhokseumawe.
E. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN-Dikti 44/2015
dan Standar Keagamaan PTKI 102/209)
1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling
rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan
dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus
memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik,
dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan
magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan
dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi
dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi
akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program
studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan
dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan)
KKNI.
6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi
akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program
studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan
dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan)
KKNI;
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7. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor
terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada
jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1
(satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat
perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.
8. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang
KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan
oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban
tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap
masa evaluasi.
10. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian
terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi,
atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh)
mahasiswa.
11. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan
mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
12. Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada
setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6
(enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh
dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan
paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus
memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada
program studi.
13. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi
akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan
dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
14. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki
kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan
ijazah.
15. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan
keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang
tugas dan keahliannya.
F. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi “Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe”.
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2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi
tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan “Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe”.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar
Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup“Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe”.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan
kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No

Pernyataan Isi Standar

1.

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

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

a.Dosen PT 100% memiliki a.Dosen
IAIN
kualifikasi akademik sesuai
Lhokseumawe 100%
dengan bidang keilmuan
memiliki kualifikasi
program studi, jumlah dosen
akademik
sesuai
tetap adalah 6 per program
dengan
bidang
studi,
dan kurang 15%
keilmuan program
dosen bergelar guru besar;
studi, jumlah dosen
tetap adalah 12 per
program studi, dan
b.Dosen
wajib
memiliki
lebih besar 15%
akhlak mulia atau akhlak
dosen bergelar guru
terpuji;
besar; dan
c.Dosen
wajib
memiliki b.Dosen meneladani 7
kompetensi
dasar-dasar pilar pengembangan
keislaman baca tulis al- IAIN
Qur’an dan ibadah serta Lhokseumawe,
kompetensi bahasa Arab yaitu:
dan bahasa Inggris
1). Tazkiyatun Nafsi
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Rujukan
LKPT

Kriteria

Tabel
3.a.2)
LKPT
Jabatan
Fungsiona
l Dosen

Matriks APT
C.4Sumber
Daya
ManusiaC.4.4
Indikator
Kinerja
No 21 dan 22

LKPS

Matriks APS

Tabel 3.a.
LKA
Dosen

C.4. Sumber
Daya
Manusia
C.4.4.
Indikator
Kinerja
Utama
C.4.4.a)
Profil
Dosen
No. 16

LED

Lainnya
Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015 Pasal 26,
Pasal 27 ayat 1

Keputusan
Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian F.1,2, 3
dan 7

Dokumen
suasana
akademik IAIN
Lhokseumawe
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d.Dosen memiliki wawasan
kebangsaan yang kuat,
melaksanakan ajaran Islam
moderat
di
tengah
kemajemukan NKRI serta
mempraktikkannya dalam
seluruh penyelenggaraan
tri
dharma
perguruan
tinggi

2.

Dosen harus memiliki
kualifikasi akademik
yakni tingkat pendidikan
paling rendah dalam
rangka pemenuhan
capaian pembelajaran
lulusan dan dibuktikan
dengan ijazah

Seluruh dosen minimal
bergelar S-2 dan dibuktikan
dengan ijazah

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

: : 19 April 2017
: SM-IAINL-03.b

(Jiwa
yang
bersih);
2).At-Tarahum
(Kasih sayang);
3). At-Ta’abbud
(Nilai ibadah);
4). At-Takhallus
(Nilai keikhlasan);
5). Ruhul Mustaqbal
(Visioner);
6). Dinamikiyyah
Bittakhyir
(dinamis); dan
7). Qimah At-Tarikh
(Belajar dari
sejarah)
Jumlah dosen tetap
program
studi
dengan pendidikan
S3 lebih besar sama
dengan 50%, dan
dibuktikan
dengan
ijazah

LKPT

C.4.4.a

Tabel
3.a.1)
Kecukupa
n Dosen
Perguruan
Tinggi

Profil Dosen

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015 Pasal 27
ayat 2

LKPS
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Tabel 3.a.
LKA
Dosen
3.

4.

Dosen dalam rangka
pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan
harus memiliki
kompetensi pendidik
dinyatakan dengan
sertifikat pendidik,
dan/atau sertifikat
profesi.

Jumlah dosen tetap
memiliki sertifikat pendidik
kurang dari 80%

Dosen program sarjana
harus berkualifikasi
akademik paling rendah
lulusan magister atau
magister terapan yang
relevan dengan program
studi dan dapat
menggunakan dosen
bersertifikat yang relevan
dengan program studi dan
berkualifikasi paling
rendah setara dengan
jenjang 8 (delapan) KKNI

Dosen program sarjana
harus berkualifikasi
akademik paling rendah
magister atau magister
terapan yang relevan
dengan program studi dan
dapat menggunakan dosen
bersertifikat yang relevan
dengan program studi dan
berkualifikasi paling
rendah setara dengan
jenjang 8 (delapan) KKNI
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Dosen IAIN
Lhokseumawe
memiliki sertifikat
pendidik lebih dari
sama dengan 80%

Tabel
3.a.3)
LKPT
Sertifikasi
Dosen

Matriks APT
No. 23

Matriks APS

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015 Pasal 27
ayat 3

No. 29

Seluruh dosen IAIN
Lhokseumawe untuk
jenjang sarjana
minimal bergelar
Magister/Master
relevan dengan
program studi

LKPT

C.4.4.a

Tabel
3.a.1)
Kecukupa
n Dosen
Perguruan
Tinggi

Profil Dosen

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015 Pasal 27
ayat 8 dan 9

LKPS
Tabel 3.a.
LKA
Dosen
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5.

Dosen program magister
dan program magister
terapan harus
berkualifikasi akademik
lulusan doktor atau
doktor terapan yang
relevan dengan program
studi dan dapat
menggunakan dosen
bersertifikat profesi yang
relevan dengan program
studi dan berkualifikasi
setara dengan jenjang 9
(sembilan) KKNI

Dosen program magister
dan program magister
terapan harus berkualifikasi
akademik lulusan doktor
atau doktor terapan yang
relevan dengan program
studi dan dapat
menggunakan dosen
bersertifikat profesi yang
relevan dengan program
studi dan berkualifikasi
setara dengan jenjang 9
(sembilan) KKNI

6.

Dosen dengan kualifikasi
kompetensi harus melalui
penyetaraan atas jenjang
KKNI melalui mekanisme
rekognisi pembelajaran
lampau yang dilakukan
oleh Direktur Jenderal
Pembelajaran dan
Kemahasiswaan.

Dosen kualifikasi
kompetensi melalui
penyetaraan mendapat
sertifikat profesi dan setara
jenjang 9 KKNI

7.

Dosen memiliki beban
kerja yang harus
disesuaikan dengan

Dosen tugas tambahan
wajib mengajar minimal 3
sks.
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Seluruh dosen untuk
program magister,
dosen minimal
bergelar Doktor
relevan dengan
program studi

LKPT

C.4.4.a

Tabel
3.a.1)
Kecukupa
n Dosen
Perguruan
Tinggi

Profil Dosen

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015 Pasal 27
ayat 12 dan 13

LKPS
Tabel 3.a.
LKA
Dosen
Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015 Pasal 27
ayat 16

Dosen
tugas
tambahan
wajib
mengajar minimal 6

Matriks APS
C.4.4.a

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015 Pasal 28
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besarnya beban tugas
tambahan, bagi dosen
yang mendapatkan tugas
tambahan pada setiap
masa evaluasi

Kelompok Sains
Teknologi
Rasio jumlah mahasiswa
terhadap jumlah dosen
tetap kurang dari 15

Rasio jumlah mahasiswa
terhadap jumlah dosen
tetap kurang dari 25

Dosen dengan beban kerja
sebagai pembimbing
utama dalam penelitian
terstuktur dalam rangka
penyusunan skripsi/
tugas akhir, tesis,
disertasi, atau karya
desain/seni/ bentuk lain
setara paling banyak 10
(sepuluh) mahasiswa.
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sks

Kelompok Sosial
Humaniora

8.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Profil Dosen,
no. 21

ayat 2

Kelompok
Sains
Teknologi
Rasio
jumlah
mahasiswa terhadap
jumlah dosen tetap
diantara 15 sampai 25
Kelompok
Humaniora

Sosial

Rasio
jumlah
mahasiswa terhadap
jumlah dosen tetap
diantara 25 sampai 35
Jumlah mahasiswa yang
100% dosen
dibimbing oleh setiap dosen pembimbing pertama Tabel 3.b.
sebagai pembimbing
di IAIN
Dosen
pertama maksimal adalah
Lhokseumawe
Pembimbi
10 mahasiswa
membimbing
ng TA
maksimal 10
mahasiswa

Matriks APS
No. 22

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 28 ayat 3
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9.

Dosen dalam pemenuhan
beban kerjanya mengacu
pada nisbah dosen dan
mahasiswa yang diatur
dalam Peraturan Menteri

a.Beban
kerja
dosen
(pendidikan, penelitian,
PkM,
dan
tugas
tambahan) minimal 12
sks dan maksimal 16 sks
dalam satu semester

b.Dosen wajib
publikasi ilmiah

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

: : 19 April 2017
: SM-IAINL-03.b

Beban kerja dosen
(pendidikan,
penelitian, PkM,
dan
tugas
tambahan)
minimal 12 sks dan
maksimal 13 sks
dalam satu semester

Matriks APS

C.4.4.b)
Kinerja
Dosen,

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 28 ayat 4
dan 5

No. 25

memiliki

c.Dosen memiliki wawasan
integrasi keilmuan yang
dapat
mengintegrasikan
ilmuilmu keislaman dengan
disiplin keilmuan yang lain

d.Jumlah penelitian dengan
biaya luar negeri dalam 3
tahun terakhir adalah
lebih dari 0 dan kurang
dari 0,1 Jumlah dosen
tetap, atau

BUKU STANDAR SPMI

Keputusan
Dirjen Pendis

b.Jumlah penelitian
dengan biaya luar
negeri dalam 3 tahun
terakhir lebih besar
sama dengan 0,1 dari
Jumlah dosen tetap

Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian F.4
dan 5

Tabel
3.c.2)
LKPTProd
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Jumlah penelitian dengan
biaya dalam negeri diluar
PT dalam 3 tahun terakhir
lebih dari 0 dan kurang
dari 1 Jumlah dosen tetap

e.Jumlah PkM dengan biaya
luar negeri dalam 3 tahun
terakhir kurang 0,05 dari
Jumlah dosen tetap, dan

c. Jumlah PkM
dengan biaya luar
negeri dalam 3 tahun
terakhir lebih besar
Jumlah
PkM
dengan sama dengan 0,05
biaya dalam negeri diluar dari Jumlah dosen
PT dalam 3 tahun terakhir tetap
lebih besar sama dengan
0,5 dari Jumlah dosen
tetap
d. Rekognisi Dosen
f. Rekognisi Dosen
Pencapaian
prestasi
Pencapaian prestasi dosen
dosen dalam bentuk
dalam bentuk seperti:
seperti:
(1)menjadi visiting professor
(1)menjadi
visiting
di
perguruan
tinggi
professor di perguruan
nasional/ internasional
tinggi
nasional/
(2)menjadi
keynote
internasional
speaker/invited speaker pada
(2)menjadi
keynote
pertemuan ilmiah tingkat
BUKU STANDAR SPMI

uktivitas
PkM
Dosen
Rata-rata
PkM/dose
n/tahun
dalam 3

Tabel 3.d
LKPTReko
gnisi
Dosen

Matriks APT
C.4.4.b)Kinerj
a DosenTabel
3.c.1)
LKPTProduk
tivitas
Penelitian ,
No. 26

Matriks APT
No.27

Rata-rata
PkM/dosen/ta
hun dalam 3
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nasional/ internasional.
(3)menjadi staf ahli di
lembaga
tingkat
nasional/ internasional.
(4)menjadi editor atau mitra
bestari
pada
jurnal
nasional terakreditasi/
jurnal
internasional
bereputasi.
(5)mendapat penghargaan
atas prestasi dan kinerja
di
tingkat
nasional/
internasional.
Rata-rata jumlah pengakuan
atas prestasi/ kinerja dosen
terhadap jumlah dosen
tetap dalam 3 tahun
terakhir 0,5

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

: : 19 April 2017
: SM-IAINL-03.b

speaker/invited speaker
pada
pertemuan
ilmiah
tingkat
nasional/
internasional.
(3)menjadi staf ahli di
lembaga
tingkat
nasional/
internasional.
(4)menjadi editor atau
mitra bestari pada
jurnal
nasional
terakreditasi/
jurnal internasional
bereputasi.
(5)mendapat
penghargaan atas
prestasi dan kinerja
di
tingkat
nasional/
internasional.

Matriks APT
No.28

Rata-rata
PkM/dosen/ta
hun dalam 3

Rata-rata
jumlah
pengakuan
atas
prestasi/
kinerja
dosen
terhadap
jumlah dosen tetap
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

dalam
terakhir
10.

Dosen tetap PT yang
ditugaskan menjalankan
proses pembelajaran pada
setiap program studi
secara penuh waktu harus
berjumlah paling sedikit 6
(enam) orang; paling
sedikit 60% (enam puluh
persen) dari jumlah
seluruh dosen; Dosen
tetap untuk program
doktor atau program
doktor terapan paling
sedikit memiliki 2 (dua)
orang profesor dan semua
dosen harus memiliki
keahlian di bidang ilmu
yang sesuai dengan
disiplin ilmu pada
program studi

a. Jumlah dosen tetap prodi
minimal 6 orang
b. Dosen untuk program
doktor atau program
doktor terapan paling
sedikit memiliki 2 (dua)
orang professor
c.Dosen tetap merupakan
dosen berstatus sebagai
pendidik tetap pada 1
(satu) perguruan tinggi
dan tidak menjadi
pegawai tetap pada
satuan kerja atau satuan
pendidikan lain
d.Jumlah dosen tetap pada
perguruan tinggi paling
sedikit 60% (enam puluh
persen) dari jumlah
seluruh dosen
e.Semua dosen harus
memiliki keahlian di
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3
0,5

: : 19 April 2017
: SM-IAINL-03.b

tahun

1.Jumlah dosen tetap
program studi IAIN
hokseumawe
minimal 12 orang

2.Jumlah dosen tetap
pada perguruan
tinggi paling sedikit
90% (enam puluh
persen) dari jumlah
seluruh dosen.
Atau
Persentase jumlah
dosen tidak tetap
terhadap jumlah dosen
tetap program studi
Kurang dari sama
dengan 10%

3.Semua dosen harus
memiliki keahlian di
bidang ilmu yang

Tabel
3.a.2)
LKPT
Jabatan
Fungsiona
l Dosen

Matriks APT
C.4Sumber
Daya
ManusiaC.4.4
Indikator
Kinerja
No 21 dan 22

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 29 ayat 4

LKPS
Tabel 3.a.
LKA
Dosen

Matriks APS

C.4. Sumber
Daya
Manusia
C.4.4.
Indikator
Kinerja
Utama
C.4.4.a)
Profil
Dosen
No. 16 dan
20
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11.

Tenaga
kependidikan
(tendik) kecuali tenaga
administrasi
harus
memiliki
kualifikasi
akademik paling rendah
lulusan program diploma
3 (tiga) yang dinyatakan
dengan
ijazah
sesuai
dengan kualifikasi tugas
pokok dan fungsinya.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

: : 19 April 2017
: SM-IAINL-03.b

bidang ilmu yang sesuai
dengan disiplin ilmu pada
program studi

sesuai
dengan
disiplin ilmu pada
program studi

a.Perguruan
tinggi
memiliki
tendik
yang
memenuhi
tingkat
kecukupan dan kualifikasi
berdasarkan
jenis
pekerjaannya (pustakawan,
laboran, teknisi, dan lain lain.) untuk mendukung
pelaksanaan tridharma dan
fungsi
institusi
secara
efektif.

IAIN Lhokseumawe
memiliki tendik yang
memenuhi
tingkat
kecukupan
dan
kualifikasi
berdasarkan
jenis
pekerjaannya
(pustakawan, laboran,
teknisi, dll.) untuk
mendukung
pelaksanaan
tridharma, fungsi dan
pengembangan
institusi secara efektif.

b.Laboran,
b.Laboran,
pustakawan, pustakawan, operator,
operator,
dan
teknisi dan teknisi minimal
S1
minimal D-3

Matriks APT
C.4.4.c)Tena
ga
Kependidik
an
No. 29

Kecukupan
dan

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
2015
Pasal 30 ayat 1

c. Tendik wajib memiliki
akhlak mulia atau akhlak c.Tendik menerapkan
BUKU STANDAR SPMI
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terpuji;

d.Tenaga
kependidikan
memiliki
kompetensi
dasar-dasar
keislaman
baca tulis Al-Qur’an dan
ibadah

e.

12.

Tenaga administrasi yang
melayani kegiatan
pendidikan harus
memiliki kualifikasi
akademik paling rendah
SMA atau sederajat

BUKU STANDAR SPMI

Tenaga kependidikan
memiliki
wawasan
kebangsaan yang kuat,
melaksanakan
ajaran
Islam moderat di tengah
kemajemukan NKRI serta
mempraktikkannya
dalam
seluruh
penyelenggaraan
tri
dharma perguruan tinggi

a.Tenaga administrasi
minimal SMA atau
sederajat

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

: : 19 April 2017
: SM-IAINL-03.b

7
pilar
pengembangan IAIN
Lhokseumawe,
yaitu:
1). Tazkiyatun Nafsi
(Jiwa
yang
bersih);
2)..At-Tarahum
(Kasih sayang);
3).At-Ta’abbud (Nilai
ibadah);
4).At-Takhallus
(Nilai keikhlasan);
5).Ruhul Mustaqbal
(Visioner);
6)
Dinamikiyyah
Bittakhyir
(dinamis); dan
7).Qimah
At-Tarikh
(Belajar dari sejarah)
a.Tenaga administrasi
IAIN Lhokseumawe
minimal D-3

Keputusan
Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian F.1, 6
dan 7

Dokumen
suasana
akademik IAIN
Lhokseumawe

Matriks APT
C.4.4.c)Tena
ga
Kependidik
an
No. 29

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
Kecukupan
2015
dan
Pasal 30 ayat 3
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dibuktikan dengan ijazah

13.

Tenaga kependidikan
yang melayani kegiatan
pendidikan yang
memerlukan keahlian
khusus harus memiliki
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b.Tenaga
administrasi b.Tenaga administrasi
wajib memiliki akhlak menerapkan 7 pilar
mulia atau akhlak terpuji; pengembangan IAIN
Lhokseumawe,
yaitu:
c.Tenaga
administrasi 1). Tazkiyatun Nafsi
memiliki
kompetensi
(Jiwa
yang
dasar-dasar
keislaman
bersih);
baca tulis Al-Qur’an dan 2)..At-Tarahum
ibadah
(Kasih sayang);
3).At-Ta’abbud (Nilai
ibadah);
d. Tenaga administrasi
4).At-Takhallus
memiliki
wawasan
(Nilai keikhlasan);
kebangsaan yang kuat,
5).Ruhul Mustaqbal
melaksanakan
ajaran
(Visioner);
Islam moderat di tengah
7)
Dinamikiyyah
kemajemukan NKRI serta
Bittakhyir
mempraktikkannya
(dinamis); dan
dalam
seluruh
7).Qimah At-Tarikh
penyelenggaraan
tri
(Belajar dari sejarah)
dharma perguruan tinggi
Laboran,
pustakawan, a. Unit pengelola IAIN
operator, dan teknisi harus
Lhokseumawe
memiliki
sertifikat
memiliki
tenaga
kompetensi sesuai dengan
kependidikan yang
bidang
tugas
dan
memenuhi tingkat

Keputusan
Dirjen Pendis
Nomor 102
Tahun 2019 Bab
II bagian F.1, 6
dan 7

Dokumen
suasana
akademik IAIN
Lhokseumawe

Matriks APT
C.4.4.c)Tena
ga

Permenristekdik
ti No. 44 Tahun
Kecukupan
2015
dan
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sertifikat kompetensi
sesuai dengan bidang
tugas dan keahliannya.
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kecukupan
dan
kualifikasi
berdasarkan
kebutuhan layanan
program
studi:
pelaksanaan
akademik,
fungsi
unit pengelola, dan
pengembangan
program studi.

Kependidik
an
No. 29

Pasal 30 ayat 4

b.
Unit pengelola
IAIN Lhokseumawe
memiliki
jumlah
laboran yang cukup
terhadap
jumlah
laboratorium yang
digunakan program
studi, kualifikasinya
sesuai
dengan
laboratorium yang
menjadi
tanggungjawabnya,
dan
bersertifikat
laboran
serta
bersertifikat
kompetensi tertentu
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Penghargaan kepada
dosen dan tenaga
kependidikan
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sesuai
bidang
tugasnya.
IAIN Lhokseumawe
memberikan
penghargaan kepada
dosen, dan tenaga
kependidikan,yang
dinilai
berjasa
atau
berprestasi
dalam
kegiatan tridharma
perguruan tinggi,

Statuta
IAIN
Lhokseumawe
PMA No.
Tahun 2016
Paragraf 8
Gelar,
Ijazah,
dan
Penghargaan
Pasal 23 ayat 1
dan 2

berupa penghargaan
kesetiaan,
penghargaan
prestasi
akademik
dan/atau
nonakademik
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Indikator
1. Standar Dosen
a. Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi lektor kepala/
profesor 5% dari seluruh jumlah dosen jurusan.
b. Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor 30% yang
bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
c. Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi master 50%.
d. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen
maksimal 10%.
e. 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuwannya.
f. 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan
HaKI.
g. 10% dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap
tahunnya.
h. Skor TOEFL dan TOAFL dosen minimal 450.
2. Tenaga Kependidikan
a. Jumlah Laboran minimal 1 per Laboratorium.
b. Jumlah Pustakawan minimal 1 per Fakultas.
c. Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan
jabatannya.
d. Indeks Kepuasan Layanan Tendik Minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.
e. Skor TOEFL dosen minimal 450. - Skor TOAFL dosen minimal 450.
I. Dokumen Terkait
1. Dokumen Analisis Jabatan
2. Data Forlap Dikti
3. Data pada Sistem Informasi SDM “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”
4. SOP Rekruitmen Dosen
5. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
6. SOP Rekruitmen Tenaga Kependidikan
7. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
8. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
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Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
5. Pedoman Pendidikan “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
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STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.1.6

Penanggung Jawab
Proses
Perumusan

Pemeriksaan

Penetapan
Pengendalian

Nama

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd.,
M.Pd.
1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.

Kapus Pengembangan
Mutu
Ketua LPM

2. Syarizal, M.Ag, Ph.D

Dr. Hafifuddin, M.Ag
Dr. Al Husaini M.
Daud, MA.

Wakil Rektor I Bidang
Akademik&
Pengembangan
Lembaga
Rektor
Ketua LPM
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.
2.
3.
4.

MISI
Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami
melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”antara lain untuk mencapai kriteria minimal tentang sarana dan
prasarana yang berbasis keagamaan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran IAIN Palu mengacu pada
standar kompetensi, standar isi dan standar proses pembelajaran dan upaya
pencapaian VMTS IAIN Palu, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan
disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Agar Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran berjalan efektif dan dapat
menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran,
kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program
studi/fakultas/institut.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
1. Pimpinan Institusi (Rektor)
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Bagian Perencanaan
7. Bagian Umum
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D. Definisi Istilah
1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang
berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan.
E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015
dan Standar Keagamaan PTKI 102/209)
1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan prasarana minimal
terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku
elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi,
instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana
fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan,
dan keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan
jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio
penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk
pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan lancar.
3. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan harus menyediakan standar prasarana pembelajaran
paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan;
laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga;
ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan
perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan;
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4.

5.

6.

7.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan dengan
kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap pelaksanaan proses
pembelajaran dan penunjang kegiatan pembelajaran.
Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan
lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan
sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT
Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan
bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A
atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan mengadakan
bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi
listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun
limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi.
Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan
mengadakan/menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh
mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan
tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk
pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di
lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk
peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi “Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe”
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi
tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan
ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat program studi,
fakultas dan universitas.
4. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta penempatan sarana
dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan
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G. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No

1.

Pernyataan Isi Standar

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam rangka
pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan
harus menyediakan
sarana dan prasarana
minimal terdiri dari
perabot, peralatan
pendidikan, media
pendidikan, buku, buku
elektronik, dan repositori;
sarana teknologi
informasi dan
komunikasi,
instrumentasi

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Realisasi
investasi
(SDM, sarana dan
prasarana)
hanya
memenuhi kebutuhan
akan penyelenggaraan
program pendidikan
serta
memenuhi
standar
perguruan
tinggi
terkait
pendidikan, penelitian,
PkM,
dan
memfasilitasi
yang
berkebutuhan khusus
.yaitu:

Rujukan

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

LKP
T

Realisasi investasi (SDM,
sarana
dan
prasarana)
memenuhi
seluruh
kebutuhan
akan
penyelenggaraan program
pendidikan, penelitian dan
PkM
serta
memenuhi
standar perguruan tinggi
terkait
pendidikan,
penelitian,
PkM,
dan
memfasilitasi
yang
berkebutuhan khusus yang
relevan dan mutakhir
a.

Ruang
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kuliah

harus

Kriteria
Matriks
APS
C.5.
Keuanga
n, Sarana
dan
Prasaran
a
C.5.4.
Indikator
Kinerja
Utama
C.5.4.a)
Keuanga
n

LED

Lainnya
Permenriste
kdikti No.
44
Tahun
2015 Pasal
32 ayat 1

Draf
Permendikb
ud Tahun
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eksperimen, sarana
olahraga, sarana
berkesenian, sarana
fasilitas umum, bahan
habis pakai, dan sarana
pemeliharaan,
keselamatan, dan
keamanan yang
disesuaikan dengan
kebutuhan isi dan proses
pembelajaran pada setiap
pelaksanaan proses
pembelajaran.

Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan dalam
rangka
pemenuhan
capaian pembelajaran
lulusan
harus
menyediakan sarana
dan prasarana minimal
terdiri dari
a. perabot;
b.peralatan
pendidikan;
c. media pendidikan;
d.buku,
buku
elektronik,
dan
repositori;
e.sarana
teknologi
informasi
dan
komunikasi;
f.instrumentasi
eksperimen;
g.sarana olahraga;
h.sarana berkesenian;

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

disediakan
ketentuan:

dengan

1).kapasitas
ruang
kuliah paling banyak
adalah 40 (empat
puluh) orang untuk
program sarjana dan
program profesi, 20
(dua puluh) orang
untuk
program
magister
dan doktor, dengan
rasio
luas
ruang
kuliah paling sedikit
1,5 (satu setengah)
m2/mahasiswa dan
luas ruang kuliah
tidak kurang dari 20
(dua puluh) m2;
2).
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kapasitas
ruang
kuliah untuk kuliah
mimbar/umum
paling sedikit

Tabel 4.
Penggun
aan
Dana,
No. 34

Matriks
APT
C.5.4.b)S
arana
dan
Prasaran
a,
No. 37

2013
Tentang
Standar
Nasional
Pendidikan
Tinggi,
Pasal
39
ayat 4 dan
pasal 41
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i.
sarana
fasilitas
umum;
j. bahan habis pakai;
k.sarana pemeliharaan,
keselamatan,
dan
keamanan

Tanggal Revisi
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Kode Dokumen

:
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adalah
80
(delapan
puluh) orang dengan
rasio luas ruang 1 (satu)
m2/mahasiswa;
3). paling sedikit terdapat
2 (dua) buah ruang kelas
untuk setiap program
sarjana, dan 1 (satu)
buah ruang kelas untuk
program lainnya.
4).dilengkapi
dengan
peralatan
penunjang
pembelajaran
berupa
kursi
kuliah
sesuai
jumlah
mahasiswa
pengguna ruang, meja
kursi dosen, dan media
pembelajaran.
b. Ruang kerja pimpinan
perguruan tinggi harus
disediakan dengan luas
paling sedikit 12 (dua
belas) m2 per orang,
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dilengkapi
dengan
perabot kerja, perabot
penyimpanan, peralatan
kantor,
peralatan
komunikasi,
peralatan
penunjang
sistem
informasi
mutu
pendidikan.
c. Ruang kerja dosen tetap
yang dapat menjaga
privasi harus
disediakan dengan luas
paling sedikit 4 (empat)
m2
per
dosen,
dilengkapi
dengan
perabot kerja, perabot
penyimpanan, dan akses
informasi
dan
komunikasi.
d. Ruang tata usaha harus
disediakan
komunikasi.
e. Ruang tata usaha harus
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disediakan dengan luas
paling sedikit 4 (empat)
m2
per
tenaga
kependidikan,
dilengkapi
dengan
perabot kerja, perabot
penyimpanan, peralatan
kantor,
peralatan
komunikasi..
f.

Ruang
perpustakaan
harus disediakan dengan
ketentuan
sebagai
berikut:
1).

untuk
jumlah
mahasiswa
lebih
besar dari 400 (empat
ratus) orang luas
ruang paling sedikit
200 (dua ratus) m2;

2).

dilengkapi dengan
perabot kerja, perabot
penyimpanan,
peralatan
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multimedia,
perlengkapan
pendukung
pengelolaan
perpustakaan.
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dan

g. Ruang akademik khusus
berupa
laboratorium,
studio, bengkel kerja,
lahan
praktik
atau
tempat praktik lainnya
harus disediakan dengan
luas ruang
yang memenuhi syarat
gerak dan spesifikasi
aktivitas
praktikum,
bengkel dan studio, dan
didasarkan
pada
efektivitas
keberlangsungan proses
pembelajaran
untuk
ketercapaian
capaian
pembelajaran praktik.
h. Ruang belajar mandiri
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disediakan paling sedikit
untuk 1/3 (sepertiga)
dari jumlah mahasiswa
program doktor dengan
luas
4
(empat)
m2/mahasiswa
i. Setiap perguruan tinggi
harus memiliki ruangruang penunjang yang
meliputi
tempat
beribadah,
ruang
kesehatan,
ruang
organisasi
kemahasiswaan, jamban,
gudang,
bengkel
pemeliharaan,
dan
tempat parkir, dengan
jumlah dan luas ruang
yang sesuai dengan
jumlah penggunanya
j.Teknologi informasi dan
komunikasi
wajib
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memiliki
bandwith
minimal
5
(lima)
Kbps/mahasiswa.
2.

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan jumlah,
jenis, dan spesifikasi
sarana ditetapkan
berdasarkan rasio
penggunaan sarana sesuai
dengan karakteristik
metode dan bentuk
pembelajaran, serta harus
menjamin
terselenggaranya proses
pembelajaran dan
pelayanan administrasi
akademik yang baik dan
lancer

Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan setiap
tahun
anggaran
merencanakan
dan
mengadakan jumlah,
jenis, dan spesifikasi
sarana
ditetapkan
berdasarkan
rasio
penggunaan
sarana
sesuai
dengan
karakteristik metode
dan
bentuk
pembelajaran,
serta
harus
menjamin
terselenggaranya
proses
pembelajaran
dan
pelayanan
administrasi akademik
yang baik dan lancer

Permenriste
kdikti No.
44
Tahun
2015 Pasal
32 ayat 1
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3.

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam rangka
pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan
harus menyediakan
standar prasarana
pembelajaran paling
sedikit terdiri atas: lahan;
ruang kelas;
perpustakaan;
laboratorium/studio/ben
gkel kerja/unit produksi;
tempat berolahraga;
ruang untuk berkesenian;
ruang unit kegiatan
mahasiswa; ruang
pimpinan perguruan
tinggi; ruang dosen;
ruang tata usaha; dan
fasilitas umum (jalan; air;
listrik; jaringan
komunikasi suara; dan
data) yang disesuaikan
dengan kebutuhan isi dan

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Standar keagamaan
pada prasarana
pembelajaran paling
sedikit terdiri atas

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Permenriste
kdikti No.
44
Tahun
2015 Pasal
32 ayat 1

a.Laboratorium
keagamaan
b.Ma’had al-Jamiah
c.Ruang
penerbitan
dan publikasi ilmiah

Keputusan
Dirjen
Pendis

d. ruang pertemuan;
e.Ruang
privasi
perempuan (childcare
dan laktasi);

Nomor 102
Tahun 2019
Bab
II
bagian G.2
dan 3

f. Sanitasi; dan
g.Ruang terbuka hijau
(RTH)
Standar
keagamaan
sarana pembelajaran,
paling sedikit terdiri
atas:
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4.

proses pembelajaran pada
setiap pelaksanaan proses
pembelajaran dan
penunjang kegiatan
pembelajaran.

a. sarana ibadah; dan

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan lahan harus
berada dalam lingkungan
yang secara ekologis
nyaman dan sehat untuk
menunjang proses
pembelajaran dan
menjadi hak milik PT

Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan lahan
harus berada dalam
lingkungan yang
secara ekologis
nyaman dan sehat
untuk menunjang
proses pembelajaran
dan menjadi hak milik
PT, dimana:

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

b.sarana kebersihan
dan kesehatan

Institut: 8000m2=0,8
hektar

Lahan IAIN Lhoseumawe:
a.Legalitas Lahan
Status lahan milik sendiri
IAIN Lhokseumawe dan
sebagian
hibah
pemerintah
b. Lokasi Lahan
1).Lokasi kampus harus
mudah dijangkau oleh
mahasiswa
dengan
menggunakan
transportasi umum
2).Lokasi kampus dipilih
sesuai
dengan
peruntukannya
berdasarkan masterplan
kota
c. Luas Lahan
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Luas lahan diusahakan
yang ideal untuk suatu
kawasan
pendidikan
dengan kriteria:
1).

Luas
lahan
per
mahasiswa dan lahan
minimum 1,5 m2/mhs

2). Luas minimum 33,1
hektar
Secara
tabel
berikut ini

Lokas
i
Lahan
N (Nam
o a dan
. Nomo
r
Jalan,
Kota,
Propi

152

Stat
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Pen
guas
aan/
Kep
emil
ikan
Laha
n

dirinci

Pe
ng
gu
na
an
La
ha
n

Luas
Laha
n
(Ha)
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nsi)
1

2

Desa
Lanca
ng
Gara
m
Keca
matan
Banda
Sakti

Desa
Mesji
d
Punte
ut
Keca
matan
Blang
Mang
at
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Mili
k
Send
iri
(SH
M)

Ge
du
ng
Ku
lia
1,1
h
Ha
Pas
cas
arj
ana

Mili
k
Send
iri
(SH
M)

Ge
du
ng
Ku
lia
h
Fa
kul
tas
Tar
biy
ah

5,9
Ha
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&
Ilm
u
Ke
gur
ua
n
3 Desa
Alue
Awe
Keca
matan
Muar
a Dua
4

Desa
Alue
Awe
Keca
matan
Muar
a Dua
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h
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o
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7,6
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Ha

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

pu
sta
kaa
n
dll
5 Desa
Alue
Awe
Keca
matan
Muar
a Dua
5.

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan bangunan
perguruan tinggi harus
memiliki standar kualitas
minimal kelas A atau
setara didasarkan pada
peraturan menteri yang
menangani urusan
pemerintahan di bidang

Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan dalam
merencanakan
dan
mengadakan
bangunan perguruan
tinggi harus memiliki
standar
kualitas
minimal kelas A

Hiba
h

Ge
du
ng
Ku
lia
h

10,2
Ha

Permenriste
kdikti No.
44
Tahun
2015 Pasal
36 ayat 1
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pekerjaan umum
6.

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan bangunan
perguruan tinggi harus
memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan
keamanan, serta
dilengkapi dengan
instalasi listrik yang
berdaya memadai dan
instalasi, baik limbah
domestik maupun limbah
khusus, disesuaikan
dengan kebutuhan dan
kekhasan program studi

Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan
bangunan perguruan
tinggi, yaitu:

Permenriste
kdikti No.
44
Tahun
2015 Pasal
36 ayat 2

a.harus
memenuhi
persyaratan
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan,
dan
keamanan;
b.dilengkapi
dengan
instalasi listrik yang
berdaya memadai;
c.instalasi, baik limbah
domestik
maupun
limbah
khusus,
disesuaikan dengan
kebutuhan
dan
kekhasan
program
studi
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7.

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan/menyediak
an sarana dan prasarana
harus dapat diakses oleh
mahasiswa yang
berkebutuhan khusus
dengan melengkapi
pelabelan dengan tulisan
Braille dan informasi
dalam bentuk suara;
lerengan (ramp) untuk
pengguna kursi roda;
jalur pemandu (guiding
block) di jalan atau
koridor di lingkungan
kampus; peta/denah
kampus atau gedung
dalam bentuk peta/denah
timbul; dan toilet atau
kamar mandi untuk
pengguna kursi roda

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan dalam
merencanakan dan
mengadakan/menyedi
akan sarana dan
prasarana harus dapat
diakses oleh
mahasiswa yang
berkebutuhan khusus,
yaitu

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Permenriste
kdikti No.
44
Tahun
2015 Pasal
37

a. melengkapi
pelabelan dengan
tulisan Braille dan
informasi dalam
bentuk suara;
b. lerengan (ramp)
untuk pengguna
kursi roda;
c. jalur pemandu
(guiding block) di
jalan atau koridor
di lingkungan
kampus;
d. peta/denah
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kampus atau
gedung dalam
bentuk peta/denah
timbul;
e. dan toilet atau
kamar mandi untuk
pengguna kursi
roda
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H. Indikator
1. Fakultas memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga
kependidikan berkebutuhan khusus.
2. Fakultas memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga
kependidikan berkebutuhan khusus.
3. Fakultas memiliki Standar pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana.
4. Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana.
5. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu
semester sekali.
6. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam
keadaan baik tanpa masalah.
7. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai
75%.
8. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang representatif.
9. Tersedia ruang alumni. k. Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang
berkebutuhan khusus.
10. Tersedianya laboratorium yang representative dan memiliki sistem
pengamanan yang baik.
11. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang
ilmu prodi, jurnal akreditasi minimal 5 judul.
12. Tersedianya kapasitas bandwich minimal sebesar 1 Mbs permahasiswa.
13. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun
I. Dokumen Terkait
1. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana
2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana
3. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran

J. Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
5.

Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI
Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
Renstra “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
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STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.1.7

Penanggung Jawab
Proses
Perumusan

Pemeriksaan

Penetapan
Pengendalian

Nama

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd.,
M.Pd.
1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.

Kapus Pengembangan
Mutu
Ketua LPM

2. Syarizal, M.Ag, Ph.D

Dr. Hafifuddin, M.Ag
Dr. Al Husaini M.
Daud, MA.

Wakil Rektor I Bidang
Akademik&
Pengembangan
Lembaga
Rektor
Ketua LPM
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A. Visi dan MISI IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami
melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” antara lain untuk memenuhi kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dengan kaidahkaidah Islam, agar dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu
yang berperadaban, program studi menjaga dan meningkatkan mutu proses
pembelajaran dengan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus
bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali, dan melaporkan hasil
program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber
data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan
pengembangan muut pembelajaran minimal setiap semester. Kemudian
Pengelola PT menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait
dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup
PT dalam melaksanakan program pembelajaran.
Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Agar
pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya
alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria
tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program
studi/fakultas/institut.
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Standar Pengelolaan Pembelajaran “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”. mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya
pencapaian “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
C. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan
Pembelajaran
1. Pimpinan Institusi (Rektor)
2. Dekan
3. Ketua Program studi;
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Pengelola penjaminan mutu tingkat Institusi, fakultas dan program studi
D. Definisi Istilah
1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, dengan kaidah-kaidah
Islam
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan
pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran
melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas
keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu
program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar
E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015 dan
Standar Keagamaan PTKI 102/209)
1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan
pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan
pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku
pada setiap program studi.
Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus
membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan
pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi
Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus
menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang
mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI
Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran
harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang
telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat
menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban.
Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu
proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi
harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.
Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran
secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi
dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mut
pembelajaran minimal setiap semester.
Pengelola PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional
terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan
pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi
dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran
Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang
mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran
lulusan dan KKNI pada semua program studi
Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus
menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara
berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT.
Pengelola PT harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik
setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
Pengelola PT dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
pengawasan, penjamian mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran
dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.
Pengelola PT harus meyampaikan laporan kinerja program studi dalam
menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan
data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.
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Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi “Institut Agama
Islam Negeri Lhokseumawe”.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi
tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan
pembelajaran program studi lingkup “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe”.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur
matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data
pendidikan tinggi “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No

1.

Pernyataan Isi Standar

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

Rektor, Dekan dan Ketua a.
Perguruan
a.IAIN
Lhokseumawe
tinggi
memiliki
memiliki dokumen formal
Jurusan dalam menetapkan
pedoman
tentang
kebijakan dan pedoman
standar
pengelolaan
penerapan
sistem
yang komprehensif dalam
pembelajaran
harus
penugasan
dosen
mengintegrasikan kegiatan
memenuhi kriteria minimal
berdasarkan
penelitian dan PkM ke
tentang
perencanaan,
kebutuhan,
dalam pembelajaran dengan
pelaksanaan, pengendalian,
kualifikasi, keahlian
kaidah-kaidah Islam ;
dan
pengalaman
pemantauan dan evaluasi,
dalam
proses
serta pelaporan kegiatan
pembelajaran
dengan
pembelajaran pada tingkat
kaidah-kaidah Islam;
program
studi
dengan
b.IAIN
Lhokseumawe
kaidah-kaidah Islam
b.Perguruan
tinggi
memiliki pedoman yang
memiliki
pedoman
komprehensif
dan
rinci
tentang
penetapan
tentang penetapan strategi,
strategi, metode dan
metode
dan
media
media pembelajaran,
pembelajaran,
serta
serta
penilaian
penilaian pembelajaran yang
pembelajaran;
terintegrasi kaidah-kaidah
c.Perguruan
tinggi
Islam

BUKU STANDAR SPMI

Rujukan
LKPT

Kriteria

Matriks no.
39 tabel
C.6.4.b
Pembelajara
n

LED

Lainnya

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015 Pasal
38 ayat 1

Keputusan
Dirjen
Pendis
.

Nomor 102
Tahun 2019
Bab II
bagian H.1
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telah melaksanakan
monitoring
dan c.Perguruan
tinggi
telah
evaluasi
tentang
melaksanakan
monitoring
mutu
proses
dan
evaluasi
yang
pembelajaran
yang
tersistematis tentang mutu
hasilnya
proses pembelajaran yang
terdokumentasi;
hasilnya
terdokumentasi
secara komprehensif dan
ditindak
lanjuti
secara
d.Perguruan
tinggi
berkelanjutan;
memiliki
dokumen
formal kebijakan dan d.Perguruan tinggi memiliki
pedoman
untuk
dokumen formal kebijakan
mengintegrasikan
dan
pedoman
yang
kegiatan
penelitian
komprehensif
dan
rinci
dan PkM ke dalam
untuk
mengintegrasikan
pembelajaran; dan
kegiatan penelitian dan PkM
ke dalam pembelajaran; dan
e.Perguruan
tinggi
memiliki
pedoman
pelaksanaan, evaluasi
dan
pengendalian e.Perguruan tinggi memiliki
secara
terintegrasi
pedoman
pelaksanaan,
kegiatan
penelitian
evaluasi, pengendalian, dan
dan PkM ke dalam
peningkatan kualitas secara
pembelajaran
berkelanjutan
terintegrasi
kegiatan penelitian dan PkM
ke dalam pembelajaran.
f.Perguruan
tinggi
memiliki bukti yang
sahih tentang hasil
f.Perguruan tinggi memiliki
monitoring
dan

BUKU STANDAR SPMI

Matriks no.
40 tabel
C.6.4.c)
Integrasi
Penelitian
dan PkM
dalam
pembelajara
n
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evaluasi
integrasi
penelitian dan PkM
terhadap
pembelajaran.

2.

Rektor, Dekan dan Ketua
Jurusan dalam menetapkan
Standar pengelolaan
pembelajaran harus mengacu
pada standar kompetensi
lulusan, standar isi
pembelajaran, standar proses
pembelajaran, standar dosen
dan tenaga kependidikan,
serta standar sarana dan
prasarana pembelajaran
yang berlaku pada setiap
program studi.

BUKU STANDAR SPMI

Rektor, Dekan dan
Ketua Jurusan dalam
menetapkan
Standar
pengelolaan
pembelajaran
harus
mengacu pada standar
kompetensi
lulusan,
standar
isi
pembelajaran, standar
proses pembelajaran,
standar dosen dan
tenaga kependidikan,
serta standar sarana
dan
prasarana
pembelajaran
yang
berlaku pada setiap
program
studi,
berasaskan
standar
keagamaan

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

bukti yang sahih tentang
hasil
monitoring
dan
evaluasi integrasi penelitian
dan
PkM
terhadap
pembelajaran yang ditindak
lanjuti secara berkelanjutan
Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015 Pasal
38 ayat 2

Keputusan
Dirjen
Pendis
Nomor 102
Tahun 2019
Bab II
bagian H.2
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3.

Rektor/Dekan dalam
melaksanakan pengelolaan
pembelajaran harus
membentuk Unit Pengelola
pembelajaran sebagai
pelaksana pengelolaan
pembelajaran pada program
studi dan perguruan tinggi.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Rektor/Dekan dalam Program studi
di IAIN
melaksanakan
Lhokseumawe sebagai unit
pengelolaan
pengelola pembelajaran, yang
pembelajaran
harus dibantu oleh kepala sub
membentuk
unit bagian
akademik
Pengelola pembelajaran kemahasiswaan, dan alumni,
sebagai
pelaksana berkewajiban untuk:
pengelolaan
a.melakukan
Pengelolaan
pembelajaran
pada
pembelajaran
harus
program studi dan
menyusun kurikulum dan
perguruan tinggi
rencana pembelajaran setiap
mata kuliah yang mengacu
pada capaian pembelajaran
lulusan berdasarkan KKNI,
dengan mempertimbangkan
aspek integrasi keilmuan ;

b.menyelenggarakan program
pembelajaran harus sesuai
dengan standar isi, standar
proses,
dan
standar
penilaian
yang
telah
ditetapkan dalam rangka
mencapai
capaian
pembelajaran
lulusan,,
menekankan prinsip asah,
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Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015 Pasal
39 ayat 1
dan 2

Keputusan
Dirjen
Pendis
Nomor 102
Tahun 2019
Bab II
bagian H.3,
4, 5 dan 6

Page 168

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
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:
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asih dan asuh;

4

Perguruan tinggi dalam
melaksanakan
standar
pengelolaan wajib:
a.
menyusun
kebijakan,
rencana
strategis,
dan
operasional terkait dengan
pembelajaran yang dapat
diakses
oleh
sivitas
akademika dan pemangku
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Perguruan
tinggi
dalam melaksanakan
standar
pengelolaan
wajib:
a. menyusun kebijakan,
rencana strategis, dan
operasional
terkait
dengan pembelajaran
yang dapat diakses

c.melakukan kegiatan sistemik
yang menciptakan suasana
akademik dan budaya mutu
yang baik, berdasarkan nilainilai Islam;
d.
melakukan
kegiatan
pemantauan dan evaluasi
secara
periodik
dalam
rangka
menjaga
dan
meningkatkan mutu proses
pembelajaran,
dilakukan
secara
terukur
dan
transparan; dan
e.melaporkan hasil program
pembelajaran
secara
periodik sebagai sumber
data dan informasi dalam
pengambilan
keputusan
perbaikan
dan
pengembangan
mutu
pembelajaran.,
minimal
setiap semester.
IAIN Lhokseumawe dalam
melaksanakan
standar
pengelolaan
dibawah
koordinasi
dekan
setiap
fakultas, dan dikendalikan
oleh Lembaga Penjaminan
Mutu berdasarkan rencana

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015 Pasal
39 ayat 3
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kepentingan, serta dapat
oleh
sivitas
dijadikan pedoman bagi
akademika
dan
program
studi
dalam
pemangku
melaksanakan
program
kepentingan,
serta
pembelajaran;
dapat
dijadikan
b.
menyelenggarakan
pedoman
bagi
pembelajaran
sesuai
program studi dalam
dengan jenis dan program
melaksanakan
pendidikan yang selaras
program
dengan
capaian
pembelajaran;
pembelajaran lulusan;
b.menyelenggarakan
c.
menjaga
dan
pembelajaran sesuai
meningkatkan
mutu
dengan jenis dan
pengelolaan program studi
program pendidikan
dalam
melaksanakan
yang selaras dengan
program
pembelajaran
capaian pembelajaran
secara
berkelanjutan
lulusan;
dengan
sasaran
yang c.menjaga
dan
sesuai dengan visi dan misi
meningkatkan mutu
perguruan tinggi;
pengelolaan program
d. melakukan pemantauan
studi
dalam
dan evaluasi terhadap
melaksanakan
kegiatan program studi
program
dalam
melaksanakan
pembelajaran secara
kegiatan pembelajaran;
berkelanjutan dengan
e.
memiliki
panduan
sasaran yang sesuai
perencanaan, pelaksanaan,
dengan visi dan misi
evaluasi,
pengawasan,
perguruan tinggi;
penjaminan mutu, dan d.
melakukan
pengembangan
kegiatan
pemantauan
dan
pembelajaran dan dosen;
evaluasi
terhadap
dan
kegiatan
program
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

induk pengembangan, rencana
strategis
dan
rencana
operasional
yang
telah
ditetapkan
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f.

5.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

menyampaikan laporan
studi
dalam
kinerja
program
studi
melaksanakan
dalam menyelenggarakan
kegiatan
program
pembelajaran
pembelajaran;
paling
sedikit
melalui e.memiliki
panduan
pangkalan data pendidikan
perencanaan,
tinggi
pelaksanaan,
evaluasi,
pengawasan,
penjaminan
mutu,
dan pengembangan
kegiatan
pembelajaran
dan
dosen; dan
f.
menyampaikan
laporan
kinerja
program studi dalam
menyelenggarakan
program
pembelajaran paling
sedikit
melalui
pangkalan
data
pendidikan tinggi

Ketersediaan dokumen
formal kebijakan suasana
akademik yang mencakup:
otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, dan
kebebasan mimbar
akademik.
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Perguruan tinggi
memiliki dokumen
formal kebijakan
suasana akademik
yang mencakup:
otonomi keilmuan,
kebebasan akademik,
dan kebebasan mimbar

IAIN Lhokseumawe memiliki
dokumen formal kebijakan
suasana akademik yang
komprehensif dan rinci yang
mencakup: otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, dan
kebebasan mimbar akademik.

Matriks APT
C.6.4.d)Suas
ana
Akademik
No. 41
bagian A
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akademik.
6.

7.

Ketersediaan bukti yang
sahih tentang terbangunnya
suasana akademik yang
kondusif yang dapat
berupa:a) Keterlaksanaan
interaksi akademik antar
sivitas akademika dalam
kegiatan pendidikan,
penelitian dan PkM baik
pada skala lokal/nasional/
internasional.b)
Keterlaksanaan
program/kegiatan non
akademik yang melibatkan
seluruh warga kampus yang
didukung oleh ketersediaan
sarana, prasarana, dan dana
yang memadai.

Perguruan tinggi
memiliki bukti yang
sahih tentang tingkat
kepuasan dan umpan
balik dari stakeholders
internal tentang
terbangunnya suasana
akademik yang sehat
dan kondusif, yang
disurvey menggunakan
instrumen yang sahih,
andal, dan mudah
digunakan serta
dilakukan setiap tahun.

IAIN Lhokseumawe memiliki
bukti yang sahih tentang
tingkat kepuasan dan umpan
balik dari stakeholders internal
tentang terbangunnya suasana
akademik yang sehat dan
kondusif, yang disurvey
menggunakan instrumen yang
Valid, andal, dan mudah
digunakan serta dilakukan
setiap tahun yang hasilnya
(umpan balik) ditindaklanjuti
bersesuaian dengan rencana
strategis pengembangan
suasana akademik.

Matriks APT

Ketersediaan bukti yang
sahih tentang langkahlangkah strategis yang
dilakukan untuk
meningkatkan suasana
akademik.

Perguruan tinggi
memiliki bukti yang
sahih tentang analisis
dan perencanaan
strategis
pengembangan
suasana akademik dan
implementasinya

IAIN Lhokseumawe memiliki
bukti yang sahih tentang
analisis dan perencanaan
strategis pengembangan
suasana akademik dan
implementasinya secara
faktual dan akuntabel.

Matriks APT
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C.6.4.d)Suas
ana
Akademik
No. 41
bagian B

C.6.4.d)Suas
ana
Akademik
No. 41
bagian C
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.b

Indikator
1. Rencana Kompetensi Lulusan Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan
dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu
sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam
Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan
Kebutuhan pengguna lulusan.
2. Rencana Isi Pembelajaran Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum
diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan
kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian
pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan
teknologi terkini dan masa depan.
3. Kalender Akademik Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran,
ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur;
4. Mata Kuliah yang ditawarkan Program Studi pada tiap semester
ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata
kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,
6. Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,
7. Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada
standar dosen,
8. Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan
pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.
9. Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar
Prasarana dan Sarana Pendidikan.
10. Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.
11. standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan;
12. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana
akademik dan budaya mutu yang baik.
13. Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan
program studi (Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau
Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran

BUKU STANDAR SPMI
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:
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14. Prosentase Kesesuain kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya
minimal 80%.
15. Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan minimal 90%, d) Pelaksanaan pembelajaran
harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan
pembelajaran.
16. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup; a)kehadiran
dosen dan mahasiswa, b) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,
c) kegiatan pengembangan suasana akademik, d) kegiatan ekstra kulikuler
mahasiswa, e) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, f)
kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada
mahasiswa dalam proses pembelajaran.
17. Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup: a)
pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang
kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan. b) pelaporan isi
pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk
peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan, c) pelaporan proses
pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh
dari pihak terkait, d) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa
kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
e) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan
kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran
yang diperoleh dari pihak terkait.
I. Dokumen Terkait
1. SOP Review Kurikulum
2. SOP audit proses pembelajaran
3. Dokumen kurikulum
4. RPS
5. Hasil monitoring pembelajaran
6. Hasil AMI
J.

Dasar Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI
Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
Renstra “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
Pedoman Edukasi “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”.
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STANDAR
PEMBIYAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.1.8

Penanggung Jawab
Proses
Perumusan

Pemeriksaan

Penetapan
Pengendalian

Nama

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd.,
M.Pd.
1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.

Kapus Pengembangan
Mutu
Ketua LPM

2. Syarizal, M.Ag, Ph.D

Dr. Hafifuddin, M.Ag
Dr. Al Husaini M.
Daud, MA.
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Wakil Rektor I Bidang
Akademik&
Pengembangan
Lembaga
Rektor
Ketua LPM

Tanda
Tangan

Tanggal
19/04/17
19/04/17

19/04/17
19/04/17
19/04/17
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang islami
melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe” antara lain untuk komponen dan besaran biaya investasi dan
biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan, dengan menyusun menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
(RAPB) perguruan tinggi tahunan yang harus mempunyai sistem pencatatan
biaya dan melaksanakan pencatatan biaya dan melakukan analisis biaya
operasional serta melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya
pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. “Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe” harus mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di
luar, misalnya hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari
alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
setiap tahunnya, dengan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur secara
akuntabel dan transparan.
Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, bertujuan untuk
meningkatkan kelancaran proses pembelajaran.
Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan
tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga
kependidikan pendidikan tinggi.

BUKU STANDAR SPMI
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C. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan
Pembelajaran
1. Rektor
2. Wakil Rektor AUPK
3. Kepala Biro AUPK
4. Bagian Perencanaan
5. Bagian Keuangan
6. Dekan
D. Definisi Istilah
1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari
Perguruan Tinggi.
2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat
pada gaji.
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
3 Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan
oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan
berkelanjutan.
E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015 dan
Standar Keagamaan PTKI 102/209)
1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian
dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,
pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
setiap tahunnya.
2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan
bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga
kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional
tidak langsung setiap tahunnya.
3. PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung
per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya
operasional pendidikan tinggi.
4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB)
perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh
mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional
pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara
periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b.
tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks
kemahalan wilayah.
BUKU STANDAR SPMI
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5. PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan
pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional
pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan
anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan
evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada
setiap akhir tahun anggaran.
6. PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber
di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.
7. PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk
hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan
filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap
tahunnya.
8. PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang
sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan
dana.
F. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
1.

Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran.

2.

Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran.

3.

Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi.

4.

Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No

Pernyataan Isi Standar

1.

PT harus menetapkan biaya
investasi pendidikan yang
merupakan bagian dari
biaya pendidikan tinggi
untuk pengadaan sarana dan
prasarana, pengembangan
dosen, dan tenaga
kependidikan pada
pendidikan tinggi setiap
tahunnya

Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Tersedianya
dokumen
analisis
kecukupan,
proporsi,
dan
keberlanjutan
dari
perolehan
dana
dan
penggunaan dana, dengan
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
Islam

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)

Rujukan
LKPT

Kriteria

LED

LED C.
5. 4.a
hlm. 24

Lainnya

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015 Pasal
40 ayat 1

ajaran
Keputusan
Dirjen
Pendis
Nomor 102
Tahun 2019
Bab
II
bagian I.1
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2.

3.

PT harus menetapkan biaya
operasional pendidikan
tinggi yang merupakan
bagian dari biaya
pendidikan tinggi yang
diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan
pendidikan yang mencakup
biaya dosen, biaya tenaga
kependidikan, biaya bahan
operasional pembelajaran,
dan biaya operasional tidak
langsung setiap tahunnya
PT dalam menetapkan biaya
operasional
pendidikan
tinggi harus dihitung per
mahasiswa per tahun yang
disebut
sebagai
standar
satuan biaya operasional
pendidikan tinggi.

Jumlah dana yang
bersumber dari
penerimaan mahasiswa
dalam 3 tahun terakhir
65% dari umlah
penerimaan dana
perguruan tinggi dalam
3 tahun terakhir

Rata-rata dana
operasional proses
pembelajaran/
mahasiswa/ tahun (DOM)
20

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

Jumlah
dana
yang
bersumber dari penerimaan
mahasiswa dalam 3 tahun
terakhir 50% dari umlah
penerimaan
dana
perguruan tinggi dalam 3
tahun terakhir

Tabel4. Matriks
a
APT,
Perole No.20
han
Dana

Rata-rata dana
operasional proses
pembelajaran/
mahasiswa/ tahun
(DOM) ≥ 20)

Tabel
4.b

LED C.
5. 4.a
hlm. 24

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015 Pasal
40 ayat 2

Tabel
4.b
Pengg
unaan
dana

Matriks
APT
N0.32

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015 Pasal
40 ayat 3

Matriks
APS
No. 31

4.

PT dalam menyusun rencana
anggaran pendapatan dan
belanja (RAPB) perguruan
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Tersedianya RAPB PT
tahunan sesuai dengan
standar
satuan
biaya

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
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Tanggal Revisi
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Kode Dokumen

:
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tinggi tahunan dan
menetapkan biaya yang
ditanggung oleh mahasiswa
harus mengacu kepada
Standar satuan biaya
operasional pendidikan
tinggi bagi perguruan tinggi
negeri yang ditetapkan
secara periodik oleh Menteri
yang mempertimbangkan: a.
jenis program studi; b.
tingkat akreditasi perguruan
tinggi dan program studi;
dan c. indeks kemahalan
wilayah

operasional
pendidikan
tinggi yang ditetapkan
secara
periodik
oleh
Menteri

2015 Pasal
40 ayat 5

PT harus: a. mempunyai
sistem pencatatan biaya dan
melaksanakan
pencatatan
biaya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sampai pada satuan program
studi; b. melakukan analisis
biaya
operasional
pendidikan tinggi sebagai
bagian dari penyusunan
rencana kerja dan anggaran

Tersedianya Pedoman dan
rekaman tentang

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015
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b. Sistem pencatatan biaya
c. Pencatatan biaya sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan
d.
Hasil analisis biaya
operasional pendidikan
tinggi
e. Evaluasi tingkat
ketercapaian standar
satuan biaya pendidikan

Pasal 41
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tahunan perguruan
yang bersangkutan;
melakukan evaluasi
ketercapaian standar
biaya pendidikan
pada setiap akhir
anggaran.
6.

tinggi
dan c.
tingkat
satuan
tinggi
tahun

PT harus mengupayakan
pendanaan pendidikan
tinggi dari berbagai sumber
di luar biaya pendidikan
yang diperoleh dari
mahasiswa setiap tahunnya.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINL-03

tinggi pada setiap akhir
tahun anggaran.

Jumlah
dana
yang
bersumber dari berbagai
pihak luar dalam 3 tahun
terakhir. adalah
10%
dari jumlah penerimaan
dana perguruan tinggi
dalam 3 tahun terakhir

Jumlah
dana
yang
bersumber ddari berbagai
pihak luar dalam 3 tahun
terakhir. adalah ≥ 10% dari
jumlah penerimaan dana
perguruan tinggi dalam 3
tahun terakhir

Matriks
APT
No. 31
Matriks
APS
No. 31

7.

8.

PT
harus
menyediakan
pembiayaan lain di luar
biaya pendidikan, untuk
hibah; jasa layanan profesi
dan/atau keahlian;
dana
lestari dari alumni dan
filantropis; dan/atau kerja
sama
kelembagaan
pemerintah
dan
swasta
setiap tahunnya.

Tersedianya dana lain di
luar biaya pendidikan
untuk hibah, jasa layanan
profesi, dana lestari dan
dana filantropis

PT harus menyusun

Tersusunnya
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Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015
Pasal 42
ayat 2

Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015
Pasal 42
ayat 2

dokumen
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kebijakan, mekanisme, dan
prosedur dalam menggalang
sumber dana lain secara
akuntabel dan transparan
dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan sebelum
pelaksanaan perancangan
dan pengelolaan dana
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kebijakan,
mekanisme,
dan
prosedur
dalam
menggalang sumber dana
lain secara akuntabel dan
transparan
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Tanggal Berlaku
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:
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Permenriste
kdikti No.
44 Tahun
2015
Pasal 42
ayat 3
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H. Indikator
1. Tersedia sistim alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang
berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
2. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi
dalam rangka peningkatan mutu;
3. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan
pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun atau
disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
4. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen
tetap per tahun.
5. Rata-rata
dana
yang
diperoleh
dalam
rangka
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5
juta per dosen tetap per tahun.
6. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per
tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional
pendidikan
tinggi
yaitu
minimum
sebesar
18
juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).
7. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran
minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;
8. Tidak ada keluhan mengenasi biaya pendidikan dari mahasiswa.
I.

Dokumen Terkait
1. RIP
2. SOP Perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan
3. Dokumen laporan BKD
4. Dokumen kehadiran dosen
5. Dokumen RKAKL
6. Dokumen Realisasi anggaran
7. Dokumen Pelaporan kegiatan
8. Dokumen Audit SPI

J. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
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4. Standar Biaya Minimum PT
5. Renstra “Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe”
6. Pedoman pengelolaan dana PT
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STANDAR SPMI
BIDANG PENELITIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN LHOKSEUMAWE
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STANDAR PENELITIAN
RUANG LINGKUP

Standar mutu penelitian terdiri dari 8 (delapan) standar dengan
rincian sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian
Standar Pembiayaan Penelitian
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STANDAR
HASIL PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.1

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Nama
Dr. Nurlaila,
M.Pd.

Jabatan
S.Pd.,

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
Pemeriksaan
2. Sofyan Arianto,
M.Pd.
Dr. Hafifuddin, M.Ag
Penetapan
Dr. Al Husaini
Pengendalian Daud, MA.
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M.

Tanda
Tangan

Tanggal

Kapus
Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global

dalam

pendidikan,

penelitian,

dan

pengabdian

kepada

masyarakat.
MISI
1.

Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;

3.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan

4.

Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B.

Rasional Standar Hasil Penelitian
Penelitian pada dasarnya adalah suatu karya ilmiah yang
dilakukan secara sistematis untuk mendapat data dan informasi yang
berkaitan dengan pemahaman atau pengujian ilmu pengetahuan dan
teknologi. Untuk peningkatan mutu penelitian, penelitian mahasiswa
dan dosen di IAIN Lhokseumawe harus sesuai dengan visi dan misi
IAIN Lhokseumawe, penelitian mahasiswa harus relevan dengan
capaian pembelajaran lulusan, dan hasil penelitian mahasiswa dapat
dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah. Oleh karena itu, perlu
ditetapkan standar hasil penelitian untuk memenuhi standar mutu
penelitian di IAIN Lhokseumawe.
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C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Hasil
Pengabdian kepada Masyarakat
1. Rektor
2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM
4. Kapus Penelitian dan Penerbitan
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa
D. Definisi Istilah
1. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas
akademika IAIN Lhokseumawe melalui kegiatan yang memenuhi
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi
keilmuan dan budaya akademik.
2. Rencana strategis penelitian adalah dokumen rencana penelitian
yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan
renstra institut
E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian
1. Dosen dan Mahasiswa IAIN Lhokseumawe wajib membuat
penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta menigkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa dan atau memenuhi minimal salah satu dari
pengembangan tersebut;
2. Mahasiswa IAIN Lhokseumawe wajib membuat penelitian yang
memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan
perguruan tinggi secara berkala;
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3. Hasil penelitian Dosen IAIN Lhokseumawe wajib dipublikasikan
dalam bentuk jurnal baik jurnal nasional maupun internasional
bereputasi minimal dua publikasi dalam satu tahun;
4. Setiap hasil penelitian Dosen dan mahasiswa wajib disebarluaskan
dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau
cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil
penelitian kepada masyarakat;
5. Materi penelitian Dosen dan mahasiswa IAIN Lhokseumawe harus
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,
model, atau postulat baru;
6. Dosen IAIN Lhokseumawe dalam melaksanakan kegiatan penelitian
melibatkan mahasiswa semester akhir agar mahasiswa mendapatkan
pengalaman penelitian serta mendapatkan latar belakang penelitian
dalam menyusun skripsinya sebanyak 25%;
7. Hasil penelitian dosen IAIN Lhokseumawe wajib dipublikasikan
dalam bentuk artikel ilmiah (buku ajar atau bahan ajar, publikasi
ilmiah baik nasional atau internasional, produk yang dapat
dimanfaatkan pemangku kepentingan, teknologi tepat guna, model
dan kebijakan, HaKI/paten);
F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM memotivasi peneliti
untuk senantiasa melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah
dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan
budaya akademik;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM mendorong dosen
untuk

melakukan

publikasi

penelitian

pada

jurnal

yang

berkualifikasi nasional maupun internasional;
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3. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM Memberikan insentif
kepada dosen yang jurnalnya dapat terbit pada jurnal terindeks
baik pada level nasional atau internasional;
4. Pimpinan

IAIN

Lhokseumawe

melalui

LPPM

memberikan

pelatihan tentang konsep-konsep dasar penelitian yang melibatkan
mahasiswa dalam pelaksanaannya minimal dua mahasiswa
perdosen;
5. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM membuat peraturan
tentang hasil penelitian dosen dan mahasiswa/skripsi wajib
diterbitkan pada jurnal baik lokal maupun nasional, atau minimal
diterbitkan dalam repository institusi.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian
No.

Pernyataan Isi Standar

1)

Mahasiswa dan dosen harus
menghasilkan
penelitian
yang
mengarah
pada
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi,
serta
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dan daya saing bangsa sesuai
dengan Road map penelitian
Perguruan Tinggi.

2)

Mahasiswa dan dosen dalam
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Rujukan
Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
LKPT
Kriteria
Mahasiswa dan dosen IAIN a) Orientasi materi penelitian diarahkan
Lhokseumawe
wajib
pada
luaran
penelitian
berupa
melakukan penelitian yang
penjelasan dan penemuan untuk
diarahkan pada:
mengantisipasi
suatu
gejala,
a) Pengembangan
ilmu
fenomena, kaedah, model, atau
pengetahuan
dan
postulat baru.
PerBANteknologi, serta untuk b) Pelibatan mahasiswa semester akhir PT No. 59
meningkatkan
dalam menghasilkan luaran penelitian
2018
kesejahteraan masyarakat
dengan
tujuan
memberikan
LED h. 28
dan daya saing bangsa.
pengalaman riset kepada mereka dan
SNPT
C.7.4
b) Sesuai dengan visi, misi
mendapat
latar
empiris
ketika
No. 44
dan Road-Map penelitian
menyusun skripsi minimal 25%.
2015
IAIN Lhokseumawe
c) Pelibatan mahasiswa dalam penelitian BAB III
bertujuan membekali mahasiswa agar Pasal 43
mampu
memahami
dan
dst.
menyelesaikan fenomena yang ada
dalam masyarakat
d) Penelitian yang dilaksanakan harus
mampu menjawab visi misi IAIN
Lhokseumawe
Hasil penelitian mahasiswa

a) Ketersediaan

dokumen

formal;
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Pernyataan Isi Standar
melaksanakan
penelitian
harus menghasilkan luaran
yang memenuhi kaidah dan
metode
ilmiah
secara
sistematis sesuai otonomi
keilmuan
dan
budaya
akademik pada setiap judul
penelitian

3)

Mahasiswa dan dosen harus
melaksanakan
penelitian
yang
mengarah
pada
terpenuhinya
capaian
pembelajaran lulusan dan
ketentuan
peraturan
di
Perguruan Tinggi.

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.b

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
dan
dosen
merupakan
luaran
yang
dihasilkan
melalui
kegiatan
yang
memenuhi standar kaedah
dan metode ilmiah secara
sistematis yang dilandasi
pada otonomi keilmuan dan
budaya akademik

Hasil penelitian mahasiswa
dan
dosen
IAIN
Lhokseumawe
diarahkan
pada terpenuhinya capaian
pembelajaran
lulusan
berdasarkan peraturan yang
diatur dan dimuat dalam
pedoman penelitian IAIN
Lhokseumawe

b)

a)

b)

c)
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Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
Rencana Strategis Penelitian yang
memuat landasan pengembangan,
peta jalan, sasaran program strategis
dan
indikator
kinerja,
serta
pelaksanaan rencana strategis.
Ketersedian berbagai dokumen hasil
penelitian dalam berbagai bidang
keilmuan secara terstruktur dan
sistematis sesuai dengan standar
mutu penelitian IAIN Lhokseumawe.
Ketersediaan pedoman penelitian
yang memuat tentang penetapan
standar hasil penelitian untuk
memenuhi standar mutu penelitian di
IAIN Lhokseumawe
Menghasilkan
lulusan
yang
berkompeten
berdasarkan
pengalaman kerja dalam bidang
penelitian yang langsung mengacu
pada aturan dan pedoman penelitian
IAIN Lhokseumawe
Hasil penelitian terintegrasi pada
capaian lulusan pembelajaran yang
sesuai dengan bidang masing-masing
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Mahasiswa dan dosen dalam a) Setiap hasil penelitian
pelaksanaan penelitian yang
wajib
disebarluaskan
hasilnya
tidak
bersifat
dengan
cara
rahasia, tidak mengganggu
diseminarkan,
dan/atau
tidak
dipublikasikan,
membahayakan kepentingan
dipatenkan, dan/atau cara
umum atau nasional wajib
lain yang dapat digunakan
disebarluaskan dengan cara
untuk
menyampaikan
diseminarkan,
hasil penelitian kepada
dipublikasikan, dipatenkan,
masyarakat,
dan/ atau cara lain yang b) Setiap hasil penelitian
dapat
digunakan
untuk
dosen
wajib
menyampaikan
hasil
dipublikasikan
dalam
penelitian
kepada
bentuk artikel ilmiah,
masyarakat.
buku ajar, buku daras
(sebagai
bahan
ajar),
publikasi
ilmiah
baik
secara nasional maupun
internasional,
HaKI/Paten, dan dalam
bentuk produk teknologi
tepat guna, model, dan
kebijakan
yang dapat
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Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
a) Hasil penelitian wajib diseminarkan
secara
regional
dan
nasional
kemudian dipubikasikan melalui
web-site terpercaya, dan artikel ilmiah
dalam bentuk opini di koran dan
media sosial.
b) Setiap hasil penelitian dosen wajib
dijadikan sebagai sumber bahan ajar
(materi ajar berbasis penelitian),
sehingga bahan ajar yang ditransfer
kepada mahasiswa akan lebih orisinal
dan selalu up-date sesuai atmosfir
kekinian.
c) Hasil penelitian juga dijadikan sebagai
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 4
artikel/buku/produk lainnya dalam
setahun.
d) Hasil
penelitian
dosen
wajib
dipublikasikan dalam bentuk jurnal
ilmiah minimal 2 (dua) artikel ilmiah
pada tingkat nasional terakreditasi
setiap tahun atau 1 (satu) artikel
ilmiah pada level jurnal internasional
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Pernyataan Isi Standar
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:
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
digunakan oleh pemangku
kepentingan.
c) Hasil penelitian dosen
wajib
dipublikasikan
dalam
bentuk
jurnal
ilmiah (tingkat nasional
atau
internasional
bereputasi) sedikitnya satu
artikel publikasi dalam
satu tahun.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

bereputasi per-tahun.

Page 198

STANDAR MUTU PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

H. Indikator
1. 75%

penelitian merupakan penelitian pengembangan ilmu

pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan
lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya
saing

bangsa

yang

proposional

sesuai

Rencana

Strategis

Penelitian.
2. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif

antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari
dalam maupun luar negeri.
3. 75% penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan

peneliti
4. Semua penelitian

mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek

kompetensi lulusan.
5.

Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan
penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola
penelitian.

6. Semua

hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan

mahasiswa) telah disebarluaskan melalui kegiatan seminar,
publikasi dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk
menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku,
prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HKI/Paten.

I.

Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian
1.

Rencana Induk Pengembangan Penelitian;

2.

Pedoman

Penulisan

Penelitian

dan

Pengabdian

Kepada

Masyarakat dari Kemenristekdikti;
3.

SOP

pengajuan

proposal

penelitian;
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dan

pelaporan

hasil
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4.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Juknis pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil
penelitian litabdimas;

J.

5.

Roadmap Penelitian IAIN Lhokseumawe;

6.

Logbook Penelitian.

Referensi
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 2013 tentang perubahan atas
peraturan nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;
4.

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44
Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun
2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi no. 62
tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
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11. Peraturan

Menteri

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Keuangan

Republik

:: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Indonesia

Nomor

33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2017.
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Kode Dokumen

:: 23 Juni 2017
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STANDAR
ISI PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.2

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Nama
Dr. Nurlaila,
M.Pd.

Jabatan
S.Pd.,

Tanggal

Kapus
Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
Pemeriksaan
2. Sofyan Arianto,
M.Pd.
Dr. Hafifuddin, M.Ag
Penetapan
Dr. Al Husaini
Pengendalian Daud, MA.

Tanda
Tangan

M.
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A.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B.

Rasional Standar Isi Penelitian
Penelitian pada dasarnya adalah suatu ilmiah yang dilakukan
secara sistematis untuk mendapat data dan informasi yang berkaitan
dengan pemahaman atau pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk peningkatan mutu penelitian, standar isi penelitian harus
disesuaikan dengan visi dan misi Institusi supaya sesuai dengan
patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus
dipenuhi agar isi penelitian bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena
itu perlu ditetapkan standar isi penelitian untuk memenuhi standar
mutu di IAIN Lhokseumawe.

BUKU STANDAR SPMI
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:
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C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pemenuhan Standar Isi
Penelitian
1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dekan
5. Ketua Jurusan
6. Dosen;
7. Mahasiswa

D. Definisi Istilah
Standar isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan
keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik IAIN
Lhokseumawe.
E. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian
1. Dosen dan Mahasiswa IAIN Lhokseumawe wajib melakukan
penelitian dasar atau penelitian terapan, yang harus memuat
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan sesuai dengan
kebutuhan masa mendatang.
2. Materi penelitian dasar yang dibuat dosen dan mahasiswa
harus berorientasi pada

luaran

penelitian

yang

berupa

penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,
fenomena, dan juga kaidah-kaidah tertentu.
3. Materi penelitian terapan yang dibuat dosen dan mahasiswa
harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi
serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BUKU STANDAR SPMI
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:
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F. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Pusat Penjaminan
Mutu (LPM) melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada
seluruh sivitas akademika;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengirimkan dosen untuk
mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal penelitian;
3. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengalokasikan dana
untuk penelitian bagi para dosen.

BUKU STANDAR SPMI
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G.
No.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian
Pernyataan Isi Standar

1

Mahasiswa,
dosen,
dan
peneliti dalam melaksanakan
penelitian
harus
memperhatikan kedalaman
dan
keluasan
materi
penelitiaan.

2

Mahasiswa,
dosen,
dan
peneliti dalam menentukan
materi penelitian dasar harus
berorientasi pada luaran
penelitian
yang
berupa
penjelasan atau penemuan

BUKU STANDAR SPMI

Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
Dalam
pelaksanaan a) Tersedianya 4 (empat) dokumen
penelitian mahasiswa, dosen,
dalam melaksanakan penelitian:
dan
peneliti
harus
1. Rencana
Strategis
(Renstra)
memperhatikan kedalaman
Perguruan Tinggi,
dan
keluasan
materi
2. Roadmap Penelitian PT,
penelitian
berdasarkan
3. Pedoman Penelitian, dan
rodmap penelitian Institut
4. Pedoman Pengelolaan Penelitian,
pada setiap kajian penelitian. b) Dilakukan sosialisasi melalui seminar
penelitian, workshop penelitian, dan
konsorsium keilmuan dosen,
c) Pelaksanaan
penelitian
berupaya
untuk pencapaian visimisi tujuan dan
sasaran IAIN yang telah ditetapkan.
d) Adanya acuan dan ketentuan baku
bagaimana mengukur kedalaman dan
keluasan materi penelitian
Materi penelitian dasar harus a) Tersedianya
dokumen
formal
berorientasi pada luaran
kebijakan
dan
pedoman
yang
penelitian berupa penjelasan
komprehensif
dan
rinci
untuk
atau
penemuan
untuk
mengintegrasikan kegiatan penelitian
mengantisipasi suatu gejala,
dan ke dalam pembelajaran
fenomena, kaedah, model, b) Materi penelitian yang ditentukan

Rujukan
LKPT
Kriteria
C.7
C.1.4
Penelitia LED
n
C.2.c).
C.7.4 IKU 2) LED
C.7.4.
a)Peneliti
an
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No.

Pernyataan Isi Standar
untuk mengantisipasi suatu
gejala, fenomena, kaidah,
model atau postulat baru.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
atau postulat yang mutakhir
pada setiap kajian

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
peneliti harus mampu menjawab
berbagai gejala, fenomena yang ada
dalam mayarakat sesuai dengan
bidang keilmuan

3

Mahasiswa dan dosen dalam
menentukan
materi
penelitian terapan harus
berorientasi pada luaran
penelitian
yang
berupa
inovasi serta pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
yang dapat
dimanfaatkan
oleh
masyarakat, dunia usaha,
dan/atau industri.

Materi penelitian terapan a) Tersedianya
pedoman
dalam
harus
berorientasi
pada
penentuan materi penelitian yang
luaran
penelitian
yang
mengacu pada perkembangan inovasi
berupa
inovasi
serta
dan pengembangan pengetahuan dan
pengembangan
ilmu
teknologi.
pengetahuan dan teknologi b) Isi/ Materi penelitian yang bersifat
yang dapat dimanfaatkan
terapan
harus
mampu
oleh
masyarakat,
dunia
mengembangkan aspek pengetahuan
usaha, dan/atau industri
serta
mampu
menghasilkan
untuk setiap kajian penelitian
berbagaiinovasi
yang
dapat
diaplikasikan
langsung
oleh
masyarakat, dunia usaha, dan/atau
industri.

4

Mahasiswa dan dosen dalam
menentukan
materi
penelitian
dasar
dan
penelitian terapan harus
memuat
prinsip-prinsip

Penentuan materi penelitian
dasar dan terapan wajib a) Tersedianya pedoman penyusunan
memuat
prinsip-prinsip
yang
memuat
prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutakhiran,
kemanfaatan,
kemutakhiran,
dan
dan
mengantisipasi
mengantisipasi
kebutuhan
masa
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No.

Pernyataan Isi Standar
kemanfaatan, kemutakhiran,
dan
mengantisipasi
kebutuhan masa mendatang

BUKU STANDAR SPMI

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
kebutuhan masa depan.

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
mendatang
b) Materi penelitian harus relevan
dengan prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran,
serta
bias
dimanfaatkan dalam waktu jangka
panjang.
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H.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator
1. Skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian
minimal 75
2. Skor kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian
yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian minimal
75
3. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan
dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan
mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan
lokal untuk kepentingan nasional.
4.

Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang
berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat
bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.

5. Terdapat penelitian yang dilakukan lintas ilmu (interdisiplin).
I. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian IAIN Lhokseumawe;
3. Renstra Penelitian
4. Pedoman Penulisan Penelitian
5. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian
IAIN Lhokseumawe;
6. Juknis

pengajuan

proposal

penelitian

dan

pelaporan

hasil

penelitian litabdimas;
7. Roadmap Penelitian IAIN Lhokseumawe;
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

J. Referensi
1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

3.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi;

4.

Pedoman

Sistem

penjaminan

Mutu

Pendidikan

Tinggi.

Kemenristekdikti Tahun 2017.
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Kode Dokumen

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

STANDAR
PROSES PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.3

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Nama
Dr. Nurlaila,
M.Pd.

Jabatan
S.Pd.,

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
Pemeriksaan
2. Sofyan Arianto,
M.Pd.
Dr. Hafifuddin, M.Ag
Penetapan
Dr. Al Husaini
Pengendalian Daud, MA.

BUKU STANDAR SPMI

M.

Tanda
Tangan

Tanggal

Kapus
Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17
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:
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Proses Penelitian
Salah

satu

Misi

dari

IAIN

Lhokseumawe

adalah

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian masyarakat. Maka Lembaga Penelitian dan
Pengabdian

Kepada

Masyarakat

mengelola,

mengkoordinasikan,

pendanaan

serta

sarana

(LPPM)

dibentuk

memfasilitasi,

prasarana

yang

untuk

menyediakan

memadai

untuk

mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas
penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau
pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan
pertimbangan
Lembaga

tersebut, maka IAIN Lhokseumawe melalui

Penelitian

dan

Pengabdian

kepada

Masyarakat

menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman
BUKU STANDAR SPMI
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

pimpinan IAIN Lhokseumawe, Ketua Jurusan/ Program Studi,
Dosen dan mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam
peningkatan kualitas penelitian.
C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Proses
Penelitian
1.

Rektor

2.

Ketua LPPM

3.

Kapus Penelitian dan Penerbitan

4.

Dekan

5.

Ketua Jurusan

6.

Dosen

7.

Fungsional Peneliti

8.

Tenaga Kependidikan

9.

Mahasiswa

D. Definisi Istilah
Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

E. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian
1. Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
2. Proses penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa harus
dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu: pengajuan proposal,
evaluasi proposal, persetujuan proposal, pelaksanaan penelitian,
seminar hasil penelitian, dan publikasi hasil penelitian.
BUKU STANDAR SPMI
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3. Semua proposal penelitian dosen yang masuk ke LPPM wajib
dilakukan seleksi baik seleksi administrasi maupun seleksi teknis
(substansi dan metodologi) yang dilakukan oleh tim ahli;
4. Semua kegiatan penelitian dosen harus mempertimbangkan
standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan
peneliti, masyarakat dan lingkungan sekitar;
5. Peneliti harus membuat progres report tentang proses penelitian,
unsur yang terlibat dan mekanisme pelaksanaan setiap selesai
melakukan proses kegiatan penelitian;
6. Peneliti harus mencatat semua rangkaian proses penelitian yang
dilakukan

sehingga

proses

penelitian

dapat

dipertanggungjawabkan secara periodik;
7. Peneliti harus menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam
melakukan penelitian maupun dalam membuat laporan penelitian
dalam setiap penelitiannya ;
8. Peneliti harus menjamin kerahasiaan subjek penelitian dan tidak
akan mempublikasikan hasil penelitian selain untuk keperluan
ilmiah;
9. Dosen melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana dalam setiap
penelitiannya mulai dari perencanaan sampai pelaporan agar
mahasiswa memiliki pengalaman penelitian dan latar belakang
penelitian dalam membuat skripsi;
10. Penelitian berupa tugas akhir mahasiswa harus memenuhi
kaidah serta metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan, capaian pembelajaran lulusan, serta peraturan
yang ada di IAIN Lhokseumawe;
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11. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiwa harus dinyatakan
dalam bentuk sistem kredit

semester

(SKS) yang

sudah

direncanakan dalam KRS pada awal semester;
12. Peneliti harus benar-benar menghindari plagiarisasi, falsifikasi,
fabrikasi, penggunaan data penelitian orang lain tanpa menyebut
sumber data yang sah, penggunaan ide/konsep orang lain yang
masih berupa naskah atau proposal penelitian yang sedang dalam
proses review, publikasi ganda, penghapusan secara sengaja,
merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain
demi kepentingan pribadi dalam proses penelitiannya setiap
tahun;
F.

Strategi pencapaian Standar Proses Penelitian
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penjaminan
Mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

melakukan sosialisasi standar proses kepada

seluruh sivitas akademika;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe mengupayakan sarana dan
prasarana penelitian dilingkungan IAIN Lhokseumawe;
3. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM dan jurusan
mengadakan pelatihan metodologi penelitian;
4. Pimpinan IAIN Lhokseumawe memfasilitasi dosen untuk
mengikuti penelitian yang berskala nasional dan international
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G. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian
No.

Pernyataan Isi Standar

1

Mahasiswa,
dosen,
dan
peneliti dalam melaksanakan
penelitian harus memenuhi
kaidah dan metode ilmiah
secara
sistematis
sesuai
dengan otonomi keilmuan
dan budaya akademik.

2

Mahasiswa,
dosen,
dan
peneliti dalam melaksanakan
harus
mempertimbangkan
standar mutu, keselamatan
kerja,
kesehatan,
kenyamanan, serta keamanan
peneliti, masyarakat, dan
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
Proses
penelitian
yang a) Semua proposal penelitian dosen yang
dilakukan
dosen
dan
masuk ke LPPM wajib dilakukan
mahasiswa harus dilakukan
seleksi baik seleksi administrasi
melalui
tahapan-tahapan
maupun seleksi teknis (substansi dan
yaitu: pengajuan proposal,
metodologi) yang dilakukan oleh tim
evaluasi
proposal,
ahli;
persetujuan
proposal, b) Tersedianya pedoman tertulis berupa
pelaksanaan
penelitian,
sistematika pelaksanaan penelitian
seminar hasil penelitian, dan
sebagai aturan baku.
publikasi hasil penelitian.
c) Adanya sosialisasi sebagai bentuk
kesepakatan
dalam
melaksanakan
penelitian sehingga memenuhi kaidah
dan metode ilmiah secara sistematis
sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik
a) Tersedianya 4 (empat) dokumen dalam
Dalam proses penelitian
melaksanakan penelitian:
mahasiswa,
dosen,
dan
1. Pedoman Standar Mutu
peneliti
harus
2. Pedoman Keselamatan Kerja
mempertimbangkan standar
3. Pedoman Kenyamanan dan kesehatan,
mutu, keselamatan kerja,
4. Pedoman
Keamanan
peneliti,
kesehatan, kenyamanan, dan
masyarakat, dan lingkungan

Rujukan
LKPT
Kriteria
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
keamanan.

Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
b) Adanya aturan pemberian sanksi
kepada peneliti apabila ditemukan
pelanggaran terhadap keempat standar
yang ditetapkan sebagai pedoman
dalam melaksanakan penelitian
a) Ketersediaan SOP berupa capaian
pembelajaran lulusan dan ketentuan
peraturan di IAIN Lhokseumawe
sebagai acuan dalam melaksanakan
tugas akhi
b) Ketersediaan pedoman penulisan bagi
mahasiswa
dalam
melaksanakan
penelitian baik berupa skripsi, tesis
maupun
disertasi
di
IAIN
Lhokseumawe

3

Mahasiswa
dalam
melaksanakan tugas akhir,
skripsi, tesis, atau disertasi
harus memenuhi capaian
pembelajaran lulusan, dan
ketentuan
peraturan
di
perguruan tinggi.

4

Kegiatan penelitian yang Aktifitas
penelitian a) Penelitian mahasiswa menjadi tugas
dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa dinyatakan dalam
wajib sebagai syarat utama dalam
dinyatakan dalam besaran bentuk sks
menyelesaikan studi
sks
b) Total SKS yng dibebankan bagi
mahasiswa dalam kegiatan penelitian
ditetapkan oleh institusi
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Pelaksanaan tugas berupa
skripsi, tesis, dan disertasi
harus
memeuhi
capaian
pembelajaran lulusan dan
ketentuan peraturan di IAIN
Lhokseumawe.

:
: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a
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H. Indikator
1. Tersusun dan tersosialisasikan kebijakan dan peraturan akademik.
2. Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola,
dan

dimanfaatkan

mengikuti

suatu

proses

baku

yang

mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta
mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
3. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP
penelitian.
4. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika
penelitian.
5. Tersusunnya SOP kerjasama penelitian.
I. Dokumen Terkait Pencapaian Standar Proses Penelitian
1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian IAIN Lhokseumawe;
2. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari
Kemenristekdikti;
3. SOP pengajuan proposal penelitian dan pelaporan hasil penelitian IAIN
Lhokseumawe.

J. Referensi
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
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3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman

Sistem

penjaminan

Kemenristekdikti Tahun 2017
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Mutu

Pendidikan

Tinggi.
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STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.4

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Nama
Dr. Nurlaila,
M.Pd.

Jabatan
S.Pd.,

Tanggal

Kapus
Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
Pemeriksaan
2. Sofyan Arianto,
M.Pd.
Dr. Hafifuddin, M.Ag
Penetapan
Dr. Al Husaini
Pengendalian Daud, MA.

Tanda
Tangan

M.

220

STANDAR MUTU PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE

A.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 8 Mei 2017
: DM-IAINL-04

Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
MISI
1.

Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;

2.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan

4.

Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat

dan

institusional.
B.

Rasional Standar Penilaian Penelitian
Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal
penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Untuk memenuhi
kriteria standar penilaian penelitian ini, diperlukan adanya
rancangan yang mendukung proses penilaian penelitian untuk
mencapai salah satu visi dan misi IAIN Lhokseumawe yaitu
peningkatan kualitas penelitian. Hal ini dapat dicapai dengan cara
merancang standar penilaian penelitian melalui unit khusus yaitu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
yang akan menjadi pedoman pimpinan (dekan, kajur/kaprodi)
dalam hal penilaian penelitian untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas penelitian di IAIN Lhokseumawe.
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dalam

Pelaksanaan

Standar

Penilaian Penelitian
1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Kapus Penelitian dan Publikasi
5. Dekan
6. Ketua Jurusan
7. Dosen
D. Definisi Istilah
Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian
terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas
akademik IAIN Lhokseumawe.
E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian
1. Setiap penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa
harus dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur-unsur
edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
2. Penilaian proses dan hasil penelitian semua dosen dan mahasiswa
harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian
dengan standar hasil, isi, dan proses penelitian;
3. Penilaian penelitian dosen dan mahasiswa harus dilakukan dengan
menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan
dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian
kinerja hasil penelitian;
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4. Penilaian penelitian yang dilakukan mahasiswa sebagai tugas akhir
harus diatur dalam aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh
fakultas/jurusan secara berkala;
5. Penilaian penelitian yang dilakukan dosen sebagai laporan
penelitian harus diatur berdasarkan aturan-aturan yang ada dan
telah ditetapkan oleh institusi melalui LPPM setiap tahunnya;
6. Penilaian proposal dan hasil penelitian dosen IAIN Lhokseumawe
harus dilakukan oleh tim pakar sesuai bidangnya setiap tahunnya;
7. Hasil penilaian proposal penelitian setiap dosen digunakan sebagai
pedoman kelayakan memperoleh dana penelitian ;
8. Setiap rekomendasi dari tim pakar/tim ahli harus dijadikan acuan
dalam melaporkan hasil penelitian sehingga menjadi sempurna
F. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memotivasi seluruh dosen
peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah
prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mensosialisasikan kepada
dosen peneliti untuk memperhatikan kesesuaian penelitian sesuai
dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
3. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mengarahkan

seleksi

proposal penelitian dan seminar proposal sesuai instrument
penilaian yang berlaku;
4.

Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyediakan fasilitas
seminar hasil penelitian yang memadai;

223

STANDAR MUTU PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE

5.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 8 Mei 2017
: DM-IAINL-04

Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) selalu mengundang tim
pakar/ reviewer untuk mereview atau menilai penelitian dosen
mulai dari seleksi proposal, seminar proposal dan seminar hasil
penelitian setiap tahun.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian
Indikator Kinerja Utama
No.
Pernyataan Isi Standar
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
1)
Setiap penilaian proses dan
IAIN Lhokseumawe dalam a) Institusi melalui Lembaga Penelitian
hasil penelitian dosen dan
melakukan
penilaian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
mahasiswa harus dilakukan
proses dan hasil penelitian
wajib menyusun pedoman penilaian
secara
terintegrasi
dan
dosen
dan
mahasiswa
penelitian dengan mengacu pada
memenuhi
unsur-unsur
harus
terintegrasi
dan
standar norma penelitian setiap tahun;
edukatif, objektif, akuntabel,
memenuhi
unsur-unsur b) Setiap hasil penilaian baik proses
dan transparan
edukatif,
objektif,
maupun hasil penelitian diumumkan
akuntabel, dan transparan.
secara transparan
c) Proses penilaian penelitian mengacu
kepada pedoman penilaian penelitian
lembaga dan diumukan secara
transparan
3)
Penilaian penelitian dosen
Metode dan instrumen a) Ketersediaan acuan baku yang
dan
mahasiswa
harus
yang relevan, akuntabel,
mewakili ukuran ketercapaian baik
dilakukan
dengan
dan
mewakili
ukuran
kinerja proses maupun hasil penelitian
menggunakan metode dan
ketercapaian kinerja proses
dosen dan mahasiswa
instrumen yang relevan,
dan
hasil
penelitian b) Peneliti
diharuskan
membuat
akuntabel
dan
dapat
menjadi keniscayaan dalam
roadmap terkait proses dan hasil
mewakili
ukuran
melakukan
penilaian
penelitian yang mewakili proses dan
ketercapaian kinerja proses
terhadap penelitian dosen
hasil penelitian
dan pencapaian kinerja hasil
dan mahasiswa.
c) Peneliti diwajibkan menjabarkan hasil
penelitian
penelitian yang relevan dengan
fenomena kekinian yang dapat
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Pernyataan Isi Standar

:
: 8 Mei 2017
: DM-IAINL-04

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
dipertanggungjawabkan secara formal
dalam forum resmi
d) Adanya diseminasi hasil penelitian
yang akuntabel

4)

Penilaian penelitian yang
dilakukan mahasiswa sebagai
tugas akhir harus diatur
dalam aturan-aturan tertentu
yang
ditetapkan
oleh
fakultas/jurusan
secara
berkala;

Semua hasil penelitian a) Institusi
melalui
fakultas
atau
mahasiswa dalam bentuk
jurusan/program studi membuat
tugas akhir diatur dalam
peraturan sistem penilaian penelitian
regulasi yang ditetapkan
dalam bentuk buku panduan untuk
oleh
jurusan/program
memudahkan
mahasiswa
dalam
studi secara berkala.
melaksanakan penelitian sekaligus
memudahkan dalam penilaian.
b) Terbentuknya
Pembimbing
pelaksanaan penelitian serta Penguji
dalam
menilai
hasil
penelitian
mahasiswa
c) Tersedianya pustaka khusus yang
menaungi hasil penelitian mahasiswa
di masing-masing fakultas
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H. Indikator
1. Adanya pedoman penilaian penelitian
2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
3. Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip
penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang
dilakukan secara terintegrasi
4. Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5. 100%
proposal
penelitian
dan
hasil
penelitian
direview/diseminarkan
6. 100% penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai
pedoman penelitian.
7. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula
yang ditetapkan pada panduan.
8. 100% proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
9. 100% hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber-ISSN
dan terindeks MORAREF.
I. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian
1. Rencana Induk Penelitian
2. Renstra Penelitian
3. Buku pedoman penelitian
4. SK Tim Pakar/ Reviewer
5. SOP Review PEnelitian
6. SOP Penilaian Penelitian

J. Referensi
1. PP No 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti Tahun
2010.
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3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Kekayaan
Intelektual. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
4. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta: Dirjen
Dikti Kemendikbud, 2013
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STANDAR
PENELITI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.5

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Nama
Dr. Nurlaila,
M.Pd.

Jabatan
S.Pd.,

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
Pemeriksaan
2. Sofyan Arianto,
M.Pd.
Dr. Hafifuddin, M.Ag
Penetapan
Dr. Al Husaini
Pengendalian Daud, MA.
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Tanggal

Kapus
Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Peneliti
Salah satu misi dari IAIN Lhokseumawe adalah untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Oleh karena itu
LPPM dibentuk untuk mengorganisir, mengkoordinasi, memfasilitasi,
menyediakan pendanaan serta sarana prasarana untuk mendukung
penelitian. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka dibutuhkan
adanya standar peneliti penelitian yang akan menjadi pedoman bagi
pimpinan IAIN Lhokseumawe, Dekan, Direktur pascasarjana, Ketua
Jurusan, Ketua Program Studi, Dosen dan mahasiswa yang semuanya
bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas
penelitian di IAIN Lhokseumawe
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C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar
Peneliti Penelitian
1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Kapus Penelitian dan Penerbitan
4. Dekan
5. Ketua Program studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

D. Definisi Istilah
Peneliti adalah civitas akademika IAIN Lhokseumawe yang
memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian
E. Pernyataan Isi Standar Peneliti
1. Peneliti

wajib

memiliki

kemampuan

tingkat

penguasaan

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,
objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman
penelitian;
2. Setiap dosen wajib melakukan penelitian sebagai peneliti utama
sekurang-kurangnya satu penelitian dalam satu tahun;
3. Setiap dosen diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya
sekurang-kurangnya satu artikel ilmiah setiap tahun;
4. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan atas dua hal yaitu
kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
5. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melakukan
penelitian sesuai bidang ilmunya;
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kewenangan

melakukan

penelitian

ditetapkan oleh LPPM setiap tahunnya;
7. Dosen peneliti IAIN Lhokseumawe wajib memiliki NIDN dan
terdaftar sebagai peneliti di litapdimas secara berkelanjutan;
8. Ketua tim peneliti sekurang-kurangnya berpendidikan S2 dan
memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor.
F. Strategi Pencapaian Standar Peneliti
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM membekali dosen
tentang pedoman penelitian yang berlaku pada tingkat lokal
(IAIN Lhokseumawe) dan tingkat nasional;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM membekali dosen
tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal/ laporan
penelitian melalui pelatihan/workshop;
3. Pimpinan

IAIN

Lhokseumawe

melalui

LPPM

menjalin

kerjasama dengan lembaga eksternal yang berkaitan dengan
kegiatan penelitian;
4. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM memfasilitasi
dosen sebagai peneliti untuk mendapatkan informasi penelitian
baik pada instansi pemerintah maupun instansi swasta.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti
Indikator Kinerja Utama
No.
Pernyataan Isi Standar
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
1)
Peneliti
wajib
memiliki Setiap
peneliti
wajib a) Setiap
dosen
diwajibkan
kemampuan
tingkat menguasai
metodologi
mempublikasikan hasil penelitiannya
penguasaan
metodologi penelitian sesuai dengan
sekurang-kurangnya dua artikel ilmiah
penelitian
yang
sesuai bidang
ilmu,
objek
setiap tahun
dengan bidang keilmuan, penelitian, tingkat kerumitan b) Jenis dan hasil penelitian harus
objek penelitian serta tingkat dan
tingkat
kedalaman
tergambar
secara
jelas
dalam
kerumitan
dan
tingkat penelitian.
metodologi yang digunakan,.
kedalaman penelitian;
2)

Kemampuan
peneliti
ditentukan berdasarkan atas
dua hal yaitu kualifikasi
akademik
dan
hasil
penelitian

3)

Kemampuan
peneliti
menentukan
kewenangan
melakukan penelitian sesuai
bidang ilmunya

BUKU STANDAR SPMI

Rujukan
LKPT
Kriteria
C.7
C.1.4
Penelitia LED
n
C.2.c).
C.7.4 IK 2) LED
U
C.7.4.
a) Penel
itian

Kompetensi peneliti/dosen a) Ketua tim peneliti harus berpendidikan
memenuhi
standar
doktor dan memiliki jabatan fungsional
kualifikasi akademik dan
sekurang-kurangnya lektor
hasil penelitian.
b) Hasil Penelitian harus dipublikasikan
dan mampu memberi konstrubusi bagi
perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan
Kewenangan
dalam a) Setiap peneliti/dosen wajib melakukan
menentukan
penelitian
penelitian sebagai peneliti utama
sesuai dengan bidang ilmu
sekurang-kurangnya satu penelitian
peneliti
dalam satu tahun;
b) Jenis penelitian yang diangkat peneliti
sesuai dengan bidang keilmuan
sehingga bisa dijadikan referensi utama
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
bagi penelitian berikutnya

4)

Pedoman
mengenai
kewenangan
melakukan
penelitian ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Penguatan
Riset dan Pengembangan.
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Kewenangan peneliti dalam a) LPPM menyiapkan dokumen baku
melakukan
penelitian
yang memuat pedoman penelitian yang
ditentukan
oleh
pada
secara terstruktur dan sistematis yang
pedoman yang ditetapkan
menjadi referensi bagi peneliti dalam
LPPM setiap tahunnya.
melaksanakan penelitian.
b) Dosen peneliti IAIN Lhokseumawe
wajib memiliki NIDN dan terdaftar
sebagai peneliti di litapdimas secara
berkelanjutan;
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H. Indikator
1. Peneliti harus memiliki kompetensi: a). Pengetahuan (Memahami

2.
3.
4.
5.

teknik penelusuran kepustakaan, teknik pengumpulan data dan
teknik pengolahan data, teknik penulisan ilmiah, teknik presentasi,
teknik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dan
teknik diseminasi hasil penelitian. b. Keterampilan (mampu
berkomunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan peralatan
penunjang penelitian, mampu mengolah dan menganalisis data
serta mampu menulis laporan penelitian dalam bahasa Indonesia
dengan baik dan benar). c). Sikap Kerja(Jujur, Bertanggung jawab,
Disiplin, Dapat bekerja sama, Kritis, Kreatif, Inovatif dan adaptif).
Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik
dan hasil penelitian.
Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang
keilmuan.
50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Renstra Penelitian
Institut.
Peneliti memiliki pandangan ilmiah yang mengintegrasikan ilmu
pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan local.

I. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian
1. SOP Penelitian
2. Buku Panduan Penelitian
3. SK Rektor Penetapan peserta penelitian
5. Laporan usulan penelitian
6. Laporan hasil penelitian

J. Referensi
1. PP No 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti Tahun
2010;
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3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Kekayaan
Intelektual. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen;
4. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta: Dirjen
Dikti Kemendikbud, 2013
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STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.6

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Nama
Dr. Nurlaila,
M.Pd.

Jabatan
S.Pd.,

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
Pemeriksaan
2. Sofyan Arianto,
M.Pd.
Dr. Hafifuddin, M.Ag
Penetapan
Dr. Al Husaini
Pengendalian Daud, MA.
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M.

Tanda
Tangan

Tanggal

Kapus
Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat

dan

institusional.
B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik
Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
diharuskan adanya standar sarana dan prasarana penelitian untuk
menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi
hasil penelitian. Untuk itu setiap institusi wajib merumuskan standar
sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mendukung proses
pelaksanaan penelitian.
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C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Sarana
dan Prasarana Penelitian
1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Kapus Penelitian dan Penerbitan
5. Dekan
6. Ketua Program studi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

D. Definisi Istilah
1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal
sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan
isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan sebagai
penunjang untuk pelaksanaan penelitian.
3. Prasarana

Penelitian

adalah

fasilitas fisik yang merupakan

penunjang utama terlaksananya penelitian
E. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe wajib memfasilitasi sarana dan
prasarana penelitian yang terkait dengan bidang ilmu masingmasing jurusan dan program studi;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe wajib menyediakan sarana dan
prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan

BUKU STANDAR SPMI

Page 239

STANDAR MUTU PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:
: 19 April 2017
: SM-IAINLSM-03.a

kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat
dan lingkungan;
3. Pimpinan IAIN Lhokseumawe wajib memfasilitasi tersedianya
laboratorium-laboratorium untuk memenuhi kebutuhan civitas
akademika dan juga memfasilitasi tersedianya sarana teknologi
informasi dan komunikasi yang memadai ( fasilitas internet);
4. Pimpinan IAIN Lhokseumawe wajib memfasilitasi tersedianya
sistem informasi penelitian secara online secara periodik agar
memudahkan peneliti mendapat akses informasi terbaru tentang
penelitian;
5. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib melakukan analisis kebutuhan
yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan
prasarana penelitian dengan cara menjalin hubungan kerjasama
penelitian dengan perguruan tinggi atau stakeholder (perorangan,
kelompok, komunitas, lembaga dalam dan luar negeri) untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan mendukung
peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan IAIN
Lhokseumawe setiap tahun.
F. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM menyusun daftar
kebutuhan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan rencana
strategis penelitian;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM mengadakan kajian
dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penelitian sehingga
terpenuhinya

standar

mutu,

keselamatan

kenyamanan,

dan

keamanan

peneliti,

kerja,

kesehatan,

masyarakat,

serta

lingkungan.
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3. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM mengirim dosen
untuk mengikuti workshop/pelatihan tentang penelitian agar
mendapatkan isu-isu baru penelitian yang dapat menunjang karir
dan prestasi kampus;
4. Pimpinan IAIN Lhokseumawe menyelenggarakan seminar dan
lokakarya yang berkaitan dengan penelitian guna meningkatkan
kemampuan, kualitas dan kuantitas penelitian yang dilakukan
civitas akademika IAIN Lhokseumawe minimal dua kali dalam
satu tahun.
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G. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
No.

Pernyataan Isi Standar

1)

Sarana
dan
prasarana
merupakan fasilitas yang
digunakan
untuk
memfasilitasi
penelitian
terkait dengan bidang ilmu
program studi

2)

Sarana
dan
prasarana
penelitian harus memenuhi
standar mutu, keselamatan
kerja,
kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan
peneliti, masyarakat dan
lingkungan
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
Seluruh
sarana
dan 1. Institusi
wajib
memfasilitasi
prasarana harus mampu
tersedianya laboratorium-laboratorium
memfasilitasi
penelitian
untuk memenuhi kebutuhan civitas
minimal yang terkait dengan
akademika dan juga memfasilitasi
bidang ilmu program studi
tersedianya sarana teknologi informasi
dan komunikasi yang memadai
(fasilitas internet)
2. Institusi
wajib
memfasilitasi
tersedianya sistem informasi penelitian
secara online secara periodik agar
memudahkan peneliti mendapat akses
informasi terbaru tentang penelitian

Rujukan
LKPT
Kriteria

Sarana dan prasarana yang 1. Institusi wajib memiliki pedoman
disediakan harus memenuhi
standar mutu, standar keselamatan
standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
kerja,
kesehatan,
keamanan peneliti, masyarakat, dan
kenyamanan, dan keamanan
lingkungan.
peneliti, masyarakat dan 2. Institusi wajib melakukan analisis
lingkungan
kebutuhan yang menyangkut jumlah,
jenis dan spesifikasi sarana dan
prasarana penelitian dengan cara
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
menjalin
hubungan
kerjasama
penelitian dengan perguruan tinggi
atau
stakeholder
(perorangan,
kelompok, komunitas, lembaga dalam
dan luar negeri) untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas penelitian dan
mendukung peningkatan akreditasi
jurnal ilmiah yang ada di lingkungan
IAIN Lhokseumawe setiap tahun.
3. Instituti wajib mereview keberadaan
sarana prasarana secara berkala
sehingga memenuhi standar mutu,
keselamatan
kerja,
kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan peneliti,
masyarakat dan lingkungan
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H. Indikator
1. Terdapat sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas
akademika dalam penelitian yang diperlukan untuk menunjang
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi
hasil penelitian serta publikasi hasil penelitian.
2. 100% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan
sarana dan prasarana internal.
3. 30%

penelitian

pengembangan

dilaksanakan

dengan

menggunakan sarana dan prasarana internal.
4. 25% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan
sarana dan prasarana internal.
5. Terdapat

kesesuaian

pada

pemenuhan

standar

mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
peneliti, masyarakat, dan

lingkungan

pada sarana

dan

prasarana penelitian.
6. Terdapat sarana dan prasarana publikasi hasil penelitian di
lingkungan IAIN Lhokseumawe
I. Dokumen terkait
1. Standar SPMI Penelitian
2. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian
3. SOP Kerjasama bidang Penelitian
J. Referensi
1. PP No 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti
Tahun 2010;
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3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak
Kekayaan Intelektual. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen;
4. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta:
Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013
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STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.7

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Nama
Dr. Nurlaila,
M.Pd.

Jabatan
S.Pd.,

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
Pemeriksaan
2. Sofyan Arianto,
M.Pd.
Dr. Hafifuddin, M.Ag
Penetapan
Dr. Al Husaini
Pengendalian Daud, MA.
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Tanda
Tangan

Tanggal

Kapus
Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM
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A. Visi dan MISI IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat

dan

institusional.
B. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian
Salah

satu

misi

dari

IAIN

Lhokseumawe

adalah

untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian agar proses penelitian
dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu LPPM dibentuk untuk
mengorganisir, mengkoordinasi, memfasilitasi, menyediakan pendanaan
serta sarana prasarana untuk mendukung penelitian. Untuk mewujudkan
misi tersebut, maka dibutuhkan adanya standar pengelolaan penelitian
yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan IAIN Lhokseumawe, Dekan,
Direktur pascasarjana, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Dosen dan
mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab terhadap peningkatan
kualitas dan kuantitas penelitian di IAIN Lhokseumawe
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:
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: SM-IAINLSM-03.a

dalam

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan Penelitian
1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Dekan

D. Definisi Istilah
1. Standar

pengelolaan

perencanaan,

adalah

pelaksanaan,

kriteria

minimal

pengendalian,

mencakup

pemantauan

dan

evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan
oleh pengelola kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang
mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan
standar peneliti penelitian.
E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian
1. Pengelolaan penelitian di IAIN Lhokseumawe dilaksanakan oleh
LPPM yang merupakan unit kerja yang bertugas untuk mengelola
penelitian;
2. LPPM IAIN Lhokseumawe bertugas untuk menyusun Rencana
Induk Strategi (RIP) dalam rangka meningkatkan kuantitas dan
kualitas

penelitian

yang

mengacu

pada

Renstra

IAIN

Lhokseumawe, Dikti, Litapdimas dan Pemda setempat;
3. LPPM

IAIN

Lhokseumawe

wajib

menyusun

pedoman

pengembangan penelitian IAIN Lhokseumawe dengan mengacu
pada standar norma penelitian setiap tahun;
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4. LPPM

IAIN

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Lhokseumawe

wajib

:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

mendorong terbentuknya

kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional
secara berkala;
5. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib mengembangkan secara bertahap
skema penelitian yang sesuai dengan RIP institusi;
6. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib memfasilitasi peningkatan
kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan
artikel ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
7. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib melaksanakan pemantaun dan
evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahun;
8. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib mengembangkan kerjasama
penelitian dengan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar
negeri dan dengan stakeholder;
9. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib mengembangkan sistem basis
data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di IAIN
Lhokseumawe;
10. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib melaksanakan diseminasi hasil
penelitian setelah proses pelaksanaan penelitian berlangsung;
11. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib memberikan penghargaan
kepada peneliti yang berprestasi secara periodik;
12. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib melaporkan hasil kegiatan dan
penggunaan dana penelitian kepada litapdimas setiap tahun;
13. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib menetapkan strategi kebijakan
dan prioritas penelitian yang disesuaikan dengan visi misi dan
tujuan IAIN Lhokseumawe minimal sekali dalam lima tahun;
14. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib membentuk tim pakar penelitian
dengan kriteria S3 dan menguasai bidang ilmu sesuai jurusan
yang ada baik dari dalam institusi maupun dari luar institusi
IAIN Lhokseumawe;
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15. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib menyusun kriterian dan
prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek
peningkatan jumlah publiaksi ilmiah, penemuan baru di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar;
16. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib menjaga dan meningkatkan
mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam dalam
melaksanakan program penelitian berkelanjutan secara berkala;
17. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib melakukan pemantaun evaluasi
terhadap

lembaga

atau

fungsi

penelitian

dalam

dalam

melaksanakan program penelitian;
F. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian
1. LPPM IAIN Lhokseumawe merevisi struktur organisasi setiap
tahunnya sehingga menggambarkan fungsi dan tanggungjawab
yang jelas;
2. LPPM IAIN Lhokseumawe melakukan pengarsipan yang
teratur sehingga setiap kegiatan LPPM dapat terdokumentasi
dan tertata dengan baik;
3. LPPM IAIN Lhokseumawe membekali dosen dengan berbagai
pelatihan/seminar/lokakarya

terkait

dengan

pengelolaan

penelitian;
4. LPPM IAIN Lhokseumawe menjalin hubungan kerjasama
dengan stakeholder baik pada tingkat lokal, nasional, maupun
internasional;
5. LPPM

IAIN

Lhokseumawe

mensosialisasikan

standar

pengelolaan penelitian kepada para dosen atau calon peneliti
IAIN Lhokseumawe;
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G. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian
No.
1

2

Pernyataan Isi Standar
Pengelolaan
penelitian
dilaksanakan oleh unit kerja
dalam bentuk kelembagaan
yang
bertugas
untuk
mengelola penelitian

Lembaga
pengelolaan
penelitian wajib menyusun,
mengembangkan
rencana
program penelitian sesuai
dengan Rencana strategis
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
Pengelolaan penelitian di 1. LPPM wajib menyusun pedoman
IAIN
Lhokseumawe
pengembangan
penelitian
IAIN
dilaksanakan oleh Lembaga
Lhokseumawe dengan mengacu pada
Penelitian dan Pengabdian
standar norma penelitian setiap tahun;
kepada Masyarakat yang 2. LPPM wajib menyusun kriteria dan
merupakan unit kerja yang
prosedur penilaian penelitian paling
bertugas untuk mengelola
sedikit menyangkut aspek peningkatan
penelitian;
jumlah publiaksi ilmiah, penemuan
baru di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar;
3. LPPM wajib menyusun pedoman yang
mengacu
kepada
transparansi
pengelolaan penelitian baik berupa
pelaksanaan
penelitian
maupun
pembiayaan penelitian yang diperjelas
dengan laporan peneliti

Rujukan
LKPT
Kriteria

C.7
Penelitia
n
C.7.4 IKU
C.7.4.
a)Peneliti
an

Institusi melalui Lembaga 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat wajib menyusun
kepada masyarakat wajib
Rencana Induk Pengambangan (RIP)
menyusun, mengembangkan
Penelitian dalam rangka meningkatkan
rencana program penelitian
kualitas dan kuantitas penelitian yang
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C.1.4
LED
C.2.c).
2) LED
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No.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Pernyataan Isi Standar
Institusi, membuat regulasi,
panduan
dan
Sistem
Penjaminan Mutu Internal
penelitian, serta memfasilitasi
pelaksanaan
penelitian,
pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
penelitian,
melakukan
desiminasi hasil penelitian,
dan
memfasilitasi
peningkatan
kompetensi
peneliti,
memberikan
penghargaan kepada peneliti
berprestasi, dan melaporkan
aktifitas
penelitian
yang
dikelolanya.
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:
: 23 Juni 2017
: SM-IAINLSM-03.a

Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
sesuai
dengan
Rencana
mengacu
pada
Renstra
IAIN
strategis Institusi, membuat
Lhokseumawe, Dikti, Litapdimas dan
regulasi, panduan dan Sistem
Pemerintah Daerah Aceh;
Penjaminan Mutu Internal 2. LPPM wajib menyusun pedoman
penelitian, serta memfasilitasi
penilaian yang disesuaikan dengan
pelaksanaan
penelitian,
Rencana strategis institusi agar hasil
pelaksanaan pemantuan dan
penelitian sesuai dengan rencana
evaluasi
pelaksanaan
strategis yang dikembangkan.
penelitian,
melakukan 3. LPPM wajib mendorong terbentuknya
desiminasi hasil penelitian,
kelompok peneliti yang berdaya saing
dan
memfasilitasi
nasional dan internasional secara
peningkatan
kompetensi
berkala;
peneliti,
memberikan 4. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan
penghargaan kepada peneliti
kemampuan
peneliti
untuk
berprestasi, dan melaporkan
melaksanakan penelitian, penulisan
aktifitas
penelitian
yang
artikel ilmiah, perolehan hak kekayaan
dikelolanya.
intelektual (HKI);
5. LPPM wajib mengembangkan secara
bertahap skema penelitian yang sesuai
dengan RIP Institusi;
6. LPPM
harus
mengembangkan
kerjasama penelitian dengan perguruan
tinggi lain baik di dalam maupun luar
negeri dan dengan stakeholder;

Rujukan
LKPT
Kriteria
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Pernyataan Isi Standar

:
: 23 Juni 2017
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Rujukan
LKPT
Kriteria

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
7. Institusi melalui LPPM memberikan
penghargaan kepada peneliti yang
berprestasi secara periodik;
8. LPPM wajib membentuk tim pakar
penelitian dengan kriteria S3 dan
menguasai bidang ilmu sesuai jurusan
yang ada baik dari dalam institusi
maupun dari luar institusi IAIN
Lhokseumawe;
9. LPPM wajib melakukan pemantaun
evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
penelitian
dalam
melaksanakan
program penelitian persemester (2 kali
setahun)
10. LPPM mewajibkan peneliti melakukan
deseminasi hasil penelitian sehingga
ide-ide
penelitian
langsung
tersampaikan kepada secara langsung
kepada sasaran.
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H. Indikator
1. Terdapat Renstra Penelitian yang sesuai dengan Renstra
Institut.
2. Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek
edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
3. Minimal 2 (dua) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan
tinggi dalam negeri setiap tahun
4. Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan
tinggi luar negeri setiap tahun
5. Minimal 2 (dua) Surat Kerjasama dengan dunia industri.
6. Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu
internal penelitian.
7. Terdapat monev penelitian.
8. Minimal 70% hasil penelitian didiseminasikan
9. Minimal terdapat 4 (empat) orang yang terfasilitasi untuk
mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di dalam
dan luar negeri
10. Terdapat fasilitas hak kekayaan intelektual (HKI) untuk hasil
penelitian minimal 4 (empat) berdasar standar hasil penelitian
11. Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya
penelitian minimal 2 (dua) kali setahun
12. Terdapat koordinasi penelitian yang melibatkan antar displin
dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
I. Dokumen Terkait
1. Renstra IAIN Lhokseuamwe
2. Renstra Penelitian
3. SOP Kerjasama bidang Penelitian
4. Kode Etik Penelitian
J.

Referensi
1. PP No 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti Tahun
2010;
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3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Kekayaan
Intelektual. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen;
4. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta: Dirjen
Dikti Kemendikbud, 2013
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STANDAR
PEMBIYAAN PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.2.8

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Tanggal

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Pemeriksaan
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.
Penetapan

Tanda
Tangan

Nama

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan
global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat

dan

institusional.
B. Rasional Standar Pembiayaan Penelitian
Salah

satu

misi

dari

IAIN

Lhokseumawe

adalah

untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian agar proses penelitian
dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu LPPM dibentuk untuk
mengorganisir, mengkoordinasi, memfasilitasi proses pelaksanaan untuk
mendukung penelitian. Untuk mengetahui adanya peningkatan kualitas
dan kuantitas penelitian diperlukan adanya proses penelitian sebagai
patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Maka,
IAIN Lhokseumawe melalui LPPM, menetapkan standar pembiayaaan
penelitian

yang

akan

menjadi

pedoman

bagi

pimpinan

IAIN

Lhokseumawe, Dekan, Direktur pascasarjana, Ketua Jurusan, Ketua
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Program Studi, dan yang semuanya bertanggungjawab terhadap
peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di IAIN Lhokseumawe
C. Pihak

yang

Bertanggungjawab

dalam

Pelaksanaan

Standar

Pembiyaan Penelitian
1. Rektor
2. Warek II
3. Ketua LPPM
4. Dekan
D. Definisi Istilah
Standar Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dalam
pelaksanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, masyarakat,
serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM wajib menyediakan
anggaran penelitian internal institusi, dana yang bersumber dari
pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain dalam maupun luar
negeri, swadaya peneliti dan dari masyarakat;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM wajib membuat
mekanisme pendanaan penelitian yang dapat dilakukan melalui
kompetensi peneliti dan kompetisi antar calon peneliti atau
kompetisi lain yang ditetapkan oleh unit pengelola penelitian;
3. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib menyediakan dana pengelolaan
penelitian yang dapat digunakan untuk membiayai manajemen
penelitian yang terdiri atas selektif proposal, pemantauan dan
evaluasi penelitian, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil
penelitian secara periodik;
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4. LPPM IAIN Lhokseumawe wajib menyediakan dana pengelolaan
penelitian yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas
peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan
intelektual (HKI)
5. LPPM IAIN Lhokseumawe memberikan penghargaan kepada
peneliti yang berprestasi, insentif publikasi ilmiah dan insentif HKI
minimal 10 orang peneliti dalam satu tahun;
6. LPPM IAIN Lhokseumawe akan membayar penelitian dosen secara
bertahap yaitu 50% setelah tanda tangan kontrak dan 50% setelah
menyerahkan laporan penelitian secara lengkap;
F. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian
1. Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe menyusun dan menetapkan
strategi dalam upaya peningkatan pembiayaan penelitian;
2. Ketua

LPPM

IAIN

Lhokseumawe

menerapkan

manajemen

penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, presentasi proposal
yang dinilai oleh dua pakar penelitian, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan penelitian dan melakukan seminar hasil penelitian;
3. Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe melakukan sosialisasi standar
pembiayaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika;
4. Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe melakukan sosialisasi alokasi
dana penelitian pada RAPBU kepada civitas akademika;
5. Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe merancang SOP tentang
pembiayaan penelitian;
6. Ketua

LPPM

monitoring

IAIN

tentang

Lhokseumawe
pembiayaan

menerapkan

penelitian

mekanisme

kepada

sivitas

akademika minimal sekali dalam setahun.
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G. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian
No.

Pernyataan Isi Standar

1

Perguruan
Tinggi
wajib
menyediakan dana penelitian
internal

2

Selain
dari
anggaran
penelitian
internal,
Perguruan
tinggi
menyediakan
anggaran
penelitian yang bersumber
dari pemerintah, kerjasama
dengan lembaga lain dalam
maupun luar negeri, swadaya
peneliti dan dari masyarakat;
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Institusi melalui Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat wajib
menyediakan
dana
penelitian internal

Institusi melalui Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat selain
menyediakan
anggaran
penelitian internal institusi,
juga mengupayakan dana
yang
bersumber
dari
pemerintah,
kerjasama
dengan lembaga lain dalam
maupun
luar
negeri,
swadaya peneliti dan dari
masyarakat;

Indikator Kinerja

a) Institusi melalui
dan Pengabdian
wajib
memb
pendanaan penel
b) Adanya penyelek
Lembaga Penelit
Masyarakat terh
untuk memenang
yang dapat
penilaian komp
kompetisi antar
ditetapkan ole
penelitian.
c) Adanya penetap
penelitian yang
lembaga dalam
sesuai dengan an
1. Institusi melalui
dan Pengabdian
wajib menyediak
penelitian yang
untuk
memb
penelitian yang
proposal, peman
penelitian, pelap
diseminasi hasil
periodik;
2. Institusi melalui
dan Pengabdian
wajib menyediak
penelitian yang
untuk peningkata
dan insentif pu
insentif hak k
(HKI)
3. Institusi melalui
dan Pengabdian
harus
member
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Pernyataan Isi Standar

Indikator Kinerja

kepada peneliti
insentif publikasi
HKI minimal 10
satu tahun;
4. Semua mekanism
pembiayaan pen
kedalam
pe
pelaksanaan pene
dasar dalam pelak

H. Indikator
1. Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai oleh
lembaga yang berwenang baik internal maupun eksternal;
2. Terpenuhinya

jumlah

minimal

pendanaan

masing-masing

penelitian;
3. Adanya peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga
perguruan tinggi lain.
4. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik
yang didanai oleh internal maupun eksternal.
5. Meningkatnya
lembaga

jumlah

perguruan

riset
tinggi

kolaborasi

penelitian

dengan

lain

nasional

maupun

baik

internasional.
I.

Dokumen Terkait
1. RIP Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. SOP Kerjasama
4. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan anggaran di IAIN
Lhokseumawe;
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5. Prosedur

Kerja

Monev

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Penggunaan

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Anggaran

di

IAIN

Lhokseumawe;
J.

Referensi
1. UU No. 12 Tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi;
2. PP No 32 Tahun 2013 Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti Tahun
2010;
4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Kekayaan
Intelektual. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen;
5. Dirjen Dikti, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Jakarta: Dirjen
Dikti Kemendikbud, 2013
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STANDAR SPMI
BIDANG PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN LHOKSEUMAWE
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STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
RUANG LINGKUP
Standar mutu pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 8 (delapan)
standar dengan rincian sebagai berikut:
9. Standar Hasil Pengabdian
10. Standar Isi Pengabdian
11. Standar Proses Pengabdian
12. Standar Penilaian Pengabdian
13. Standar Pelaksana Pengabdian
14. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
15. Standar Pengelolaan Pengabdian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

BUKU STANDAR SPMI

Page 271

STANDAR MUTU PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.3.1

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Tanggal

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Pemeriksaan
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.
Penetapan

Tanda
Tangan

Nama

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan

Perguruan

Tinggi

Islam

yang

unggul

dan

berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Amanat Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi
wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan
civitas

akademika

yang

memanfaatkan

iptek

untuk

memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna
melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan visi dan misi IAIN
Lhokseumawe

khususnya

pada

pelaksanaan

pengabdian

kepada

masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan
dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar hasil
pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar IAIN
Lhokseumawe menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk
pengabdian kepada masyarakat
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C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Hasil
Pengabdian kepada Masyarakat
1. Rektor
2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM
4. Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Dekan
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa
D. Definisi Istilah
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria
minimal luaran atau hasil karya pengabdian kepada masyarakat oleh
sivitas akademika IAIN Lhokseumawe dalam mengembangkan serta
menerapkan ilmu pengetahuan, sains dan seni guna memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
E. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
1. LPPM IAIN Lhokseumawe harus mengarahkan hasil pengabdian
kepada masyarakat dosen yang bertujuan untuk menjadikan
Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen IAIN Lhokseumawe wajib menghasilkan karya pengabdian
kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang
dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas
akademika yang relevan;
3. Dosen IAIN Lhokseumawe wajib menghasilkan karya pengabdian
kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna,
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bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan
ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
4. Hasil

pengabdian

Lhokseumawe

kepada

masyarakat

harus mengarah pada

mahasiswa

terpenuhinya

IAIN
capaian

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di
IAIN Lhokseumawe setiap tahunnya;.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen IAIN Lhokseumawe
dapat

berupa

output:

publikasi,

karya,

paten

dan/HKI,

buku/bahan ajar, outcome: sitasi, produk baru, penghargaan, atau
implikasi kebijakan.
6. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen IAIN
Lhokseumawe wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan,
dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat
digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
1. LPPM IAIN Lhokseumawe menyelenggarakan tersedianya sarana
dan

prasarana

pendukung

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat di tingkat IAIN Lhokseumawe;
2. Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi
menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan
mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan dan program
studi.
3. Memberlakukan standar lapohan hasil PkM dan publikasinya.
4. Sosialisasi hasil kepada seluruh pemangku kepentingan dengan
standar hasil PkM.
5. Meningkatkan

kerjasama

dengan

instansi

–

instansi

yang

mendukung PkM dalam skala Nasional dan Internasional.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
No.

Pernyataan Isi Standar

1)

Pengabdian kepada masyarakat
harus menghasilkan:
a) penyelesaian masalah yang
dihadapi masyarakat dengan
memanfaatkan
keahlian
sivitas
akademika
yang
relevan;
b) pemanfaatan teknologi tepat
guna;
c) bahan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
atau
d) bahan ajar atau modul
pelatihan untuk pengayaan
sumber belajar
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
Pengabdian
kepada a) Pengabdian kepada masyarakat
masyarakat
yang
yang dilakukan oleh dosen dan
dilaksanakan
Dosen
dan
mahasiswa IAIN Lhokseumawe
Mahasiswa
IAIN
menghasilkan:
Lhokseumawe
harus
1) model
pemecahan
masalah,
menghasilkan
rekayasa
sosial,
dan/atau
a) penyelesaian masalah yang
rekomendasi kebijakan yang
dihadapi
masyarakat
dapat diterapkan langsung oleh
dengan
memanfaatkan
masyarakat;
keahlian sivitas akademika
2) ketersedian
MoU
dengan
yang relevan;
pemerintah/masyarakat;
b)
pemanfaatan teknologi
3) tersedia laporan evaluasi berkala
tepat guna;
terkait kerjasama PkM;
c) bahan pengembangan ilmu
4) pemanfaatan teknologi yang
pengetahuan dan teknologi;
dapat
dimanfaatkan
dalam
atau
rangka
meningkatkan
taraf
d)
bahan ajar atau modul
hidup
dan
kesejahteraan
pelatihan untuk pengayaan
masyarakat;
sumber belajar
5) memilik
catatan
upgrade
teknologi tepat guna bagi dosen
sesuai kebutuhan masyarakat;

Rujukan
LKPT
Kriteria
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Tanggal Revisi
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

6) bahan
pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
dalam rangka memberdayakan
masyarakat;
7) memfasilitasi publikasi PkM
secara nasional yang berbasis
integrasi;
8) Program PkM menghasilkan
bahan ajar untuk pengayaan
sumber belajar perkuliahan.
9) output: publikasi di jurnal online,
karya,
paten
dan/HKI,
buku/bahan ajar, outcome: sitasi,
produk baru, penghargaan, atau
implikasi kebijakan;
10) bahan
pengembangan
integrasi sains dan ilmu-ilmu
keislaman yang rahmatan lilalamin;
11) hasil pengabdian yang dapat
diterapkan
langsung
dan
dibutuhkan oleh masyarakat
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

pengguna; dan atau
12) kekayaan intelektual (KI) yang
dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, umat, dunia usaha,
dan/atau industri.
b) Pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh Dosen dan
Mahasiswa IAIN Lhokseumawe
bertujuan
untuk
menjadikan
Perguruan Tinggi Islam yang
unggul dan berwawasan global
dalam pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
c) Hasil
pengabdian
kepada
masyarakat yang dilakukan dosen
IAIN
Lhokseumawe
wajib
disebarluaskan
dengan
cara
diseminarkan,
dipublikasikan,
dipatenkan, dan atau cara lain yang
dapat
digunakan
untuk
menyampaikan hasil pengabdian
tersebut.
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H. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
1. Peningkatan jumlah dosen yang melakukan kegiatan PkM secara
terjadwal dan terstruktur.
2. Tersedianya pedoman penulisan laporan dan publikasi hasil PkM
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PkM
I. Dokumen Terkait
1.

Renstra PkM

2.

Pedoman Penulisan PkM

3.

SOP Standar Hasil PkM

4.

MOU Kerjasama di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

5.

Rekap Dokumen PkM

J. Referensi
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun
2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
bidang pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional
pendidikan tinggi;
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,
Depdiknas, 2008
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
5. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016;
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat
Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan
Mutu
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STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.3.2

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Pemeriksaan

Penetapan

Tanda
Tangan

Tanggal

Nama

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.
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A.Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan

Perguruan

Tinggi

Islam

yang

unggul

dan

berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1.

Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;

3.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan

4.

Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Amanat Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi
wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan
civitas

akademika

yang

memanfaatkan

iptek

untuk

memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna
melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan visi dan misi IAIN
Lhokseumawe

khususnya

pada

pelaksanaan

pengabdian

kepada

masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan
dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi
pengabdian kepada masyarakat.
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C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Isi
Pengabdian kepada Masyarakat
1.

Rektor

2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM
4. Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Dekan
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa
D. Definisi Istilah
1.

Standar isi PkM IAIN Lhokseumawe merupakan kriteria minimal
tentang kedalaman dan keluasan materi PkM

2.

Kedalaman dan keluasan materi PkM mengacu pada standar hasil
PkM.

3.

Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil
penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemangku
kepentingan.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
1.

Dosen dan mahasiswa wajib memperhatikan kedalaman dan
keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu
pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi
misi institusi;

2.

Materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen wajib
bersumber dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan
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langsung

dan

dibutuhkan oleh masyarakat;
3.

Materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen wajib
bersumber dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

4.

Materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen wajib
bersumber dari hasil penelitian teknologi tepat guna yang dapat
dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat;

5.

Materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen wajib
bersumber dari hasil penelitian hak atas Kekayaan Intelektual
(HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia
usaha dan atau industri

F. Strategi Pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. LPPM IAIN Lhokseumawe mensosialisasikan standar isi pengabdian
kepada masyarakat kepada civitas akademika IAIN Lhokseumawe;
2. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana menyelenggarakan
koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi standar isi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan dan program
studi;
3. LPPM IAIN Lhokseumawe mengadakan pelatihan menulis artikel
ilmiah dan materinya disesuaikan dengan standar isi pengabdian
kepada masyarakat minimal setahun sekali.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
No.

Pernyataan Isi Standar

1)

Kedalaman
dan
keluasan
materi pengabdian kepada
masyarakat mengacu pada
indikator kinerja utama hasil
pengabdian
kepada
masyarakat.

2)

Kedalaman
dan
keluasan
materi pengabdian kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1)
bersumber dari hasil penelitian
atau pengembangan
ilmu
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Kedalam dan keluasan materi
PkM Dosen dan Mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe
mengacu pada indikator
kinerja utama tentang hasil
pengabdian
kepada
masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
Kedalaman
dan
keluasan
materi pengabdian kepada
masyarakat dalam integrasi
sains dan ilmu-ilmu keislaman
yang
rahmatan
lil’alamin
mengacu
pada
indikator
kinerja tambahan pada hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
yang
sesuai
dengan visi misi institusi dan
isi dari materi PkM harus
memenuhi unsur kejelasan
dan akuntabilitas;

Kedalaman dan keluasan
materi pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan
dosen
dan
mahasiswa
sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) bersumber dari hasil

Kedalaman
dan
keluasan
materi pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan
dosen
dan
mahasiswa
sebagaimana dimaksud yaitu:
1) bersumber
dari
hasil

Rujukan
LKPT
Kriteria
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
pengetahuan dan teknologi penelitian
atau
yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan
ilmu
masyarakat.
pengetahuan dan teknologi
yang
sesuai
dengan
kebutuhan masyarakat.
Pernyataan Isi Standar

Hasil
penelitian
atau
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi
sebagaimana dimaksud pada
ayat 2)meliputi:
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Hasil
penelitian
atau
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi
sebagaimana dimaksud pada
ayat 2) meliputi:

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
penelitian
atau
pengembangan
ilmu
pengetahuan,
ilmu
keislaman yang rahmatan
lil’alamiin, dan teknologi
yang
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat
untuk
membangun
masyarakat Indonesia yang
religius,
moderat,
dan
toleran;
2) memastikan produktivitas
dan mutu PkM dosen dan
mahasiswa diakui oleh
masyarakat
akademis
(publikasi dosen dan karya
inovatif)
1) ketersedian
kebijakan
program
PkM
dalam
menerapkan langsung hasil
penelitian yang dibutuhkan
masyarakat;

Rujukan
LKPT
Kriteria
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No.

Pernyataan Isi Standar
a) Hasil penelitian yang dapat
diterapkan langsung dan
dibutuhkan
oleh
masyarakat pengguna;
b) Pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi
dalam
rangka
memberdayakan
masyarakat;
c) Teknologi tepat guna yang
dapat dimanfaatkan dalam
rangka meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan
masyarakat;
d) model pemecahan masalah,
rekayasa sosial, dan/atau
rekomedasikebijakan yang
dapat diterapkan langsung
oleh masyarakat, dunia
usaha, industri, dan/atau
Pemerintah; atau
e) kekayaan intelektual (KI)
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan
(IKU)
(IKT)
a) hasil
penelitian
yang 2) mengadakan program PkM
dapat
diterapkan
yang
dapat
langsung
langsung dan dibutuhkan
digunakan
masyarakat
oleh
masyarakat
dalam pemecahan masalah
pengguna;
yang dapat diterapkan
b) pengembangan
ilmu
langsung dimasyarakat;
pengetahuan
dan 3) memiliki kebijakan dan
teknologi dalam rangka
program
PkM
yang
memberdayakan
berhubungan
dengan
masyarakat;
penerapan teknologi yang
c) teknologi tepat guna yang
dapat meningkatkan taraf
dapat
dimanfaatkan
hidup dan kesejahteraan
dalam
rangka
masyarakat;
meningkatkan taraf hidup 4) menciptakan program dari
dan
kesejahteraan
masyarakat
untuk
masyarakat;
masyarakat
d) model
pemecahan
masalah, rekayasa sosial,
dan/atau
rekomedasi
kebijakan yang dapat
diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha,

Rujukan
LKPT
Kriteria
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No.

Pernyataan Isi Standar
yang dapat diterapkan
langsung oleh masyarakat,
dunia usaha, dan/atau
industri.
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
industri,
dan/atau
Pemerintah; atau
e) kekayaan intelektual (KI)
yang dapat diterapkan
langsung oleh masyarakat,
dunia usaha, dan/atau
industri.

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria
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H. Indikator Pencapaian Standar
No
1

Target

Capaian
Minimal
52

Jumlah proposal pengabdian kepada
masyarakat yang lolos dari reviewer

2

Jumlah masalah keislaman dan pendidikan

52

yang dapat diatasi di masyarakat sekitar
kampus
3

Meningkatnya
(HKI) dosen

Hak

Kekayaan

Intelektual

bidang pengabdian

50%

kepada

masyarakat

I. Dokumen Terkait
1.

Renstra PkM

2.

Buku Pedoman PkM

3.

Evaluasi Hasil PkM

4.

Rekap Dokumen PkM

J. Referensi
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun
2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
bidang pendidikan tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional
pendidikan tinggi;
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,
Depdiknas, 2008;
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
5. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016;
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6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat
Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan
Mutu
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STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.3.3

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Tanggal

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Pemeriksaan
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.
Penetapan

Tanda
Tangan

Nama

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan

Perguruan

Tinggi

Islam

yang

unggul

dan

berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1.

Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;

3.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan

4.

Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Amanat Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi
wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan
civitas

akademika

yang

memanfaatkan

iptek

untuk

memajukan

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna
melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan visi dan misi IAIN
Lhokseumawe

khususnya

pada

pelaksanaan

pengabdian

kepada

masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan
dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar proses
pengabdian kepada masyarakat.
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C. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Proses
Pengabdian kepada Masyarakat
1.

Rektor

2.

Ketua LPM

3.

Ketua LPPM

4.

Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat

5.

Dekan

6.

Dosen

7.

Tenaga Kependidikan

8.

Mahasiswa

D. Definisi Istilah
Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses
kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
E. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
1. Dosen dan mahasiswa IAIN Lhokseumawe wajib melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur
dan terprogram ;
2. Kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

yang

dilakukan

mahasiswa harus sesuai dengan capaian pembelajaran dan aturan
yang telah ditetapkan di IAIN Lhokseumawe setiap tahunnya;
3. Kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

yang

dilakukan

mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS dan sudah
direncanakan dalam kartu rencana studi pada awal semester;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen
dan

mahasiswa
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keselamatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat
dan lingkungan;
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan civitas
akademika
penerapana

IAIN Lhokseumawe
ilmu

pengetahuan

dapat berupa pelayanan,

dan

teknologi,

peningkatan

kapasitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, pembinaan
mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni.

F. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
1.

LPPM IAIN Lhokseumawe melakukan sosialisasi standar proses
dan

mengawasi

pelaksanaan

serta

proses

mengevaluasi

pembelajaran

dan

tahapan

perencanaan,

pengawasan

proses

pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus;
2.

LPPM IAIN Lhokseumawe menyediakan dana, sarana dan
prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
bagi dosen secara berkala;

3.

LPPM IAIN Lhokseumawe mengirim dosen untuk mengikuti
seminar/workshop tentang penyusunan proposal pengabdian
kepada masyarakat setiap tahun.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
No.

Pernyataan Isi Standar

1)

Proses
pengabdian
kepada
masyarakat
terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pelaporan kegiatan.
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
(IKU)
Proses PkM dosen dan a) Proses
PkM
dosen
IAIN
mahasiswa
di
IAIN
Lhokseumawe terdiri atas:
Lhokseumawe terdiri atas
1) perencanaan,
yakni
berupa:
proses
perencanaan,
pembuatan proposal PkM oleh
pelaksanaan dan pelaporan
dosen, mendaftarkan proposal
kegiatan.
melalui aplikasi on line, seleksi
kelengkapan oleh LPPM, proposal
yang lolos direview oleh 2 orang
reviewer yang ditunjuk, dan
seminar proposal;
2) pelaksanaan,
yakni
berupa:
pelaksanaan
pengabdian
ke
lapangan sesuai dengan yang
direncanakan,
petugas
yang
ditunjuk melakukan monitoring
terhadap aktivitas pengabdian di
lapangan, seminar hasil;
3) pelaporan
kegiatan,
yakni:
menyebarluaskan hasil melalui
diseminasi/publikasi jurnal/HaKI,
dan membuat laporan pengabdian

Rujukan
LKPT
Kriteria
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Tanggal Revisi
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Kode Dokumen
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh
LPPM
yang
mengacu
pada
ketentuan Direktur Jenderal.
4) memiliki pedoman dan dokumen
perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan kegiatan PkM;
b) Proses PkM oleh mahasiswa IAIN
Lhokseumawe terdiri atas:
1) perencanaan,
yakni
berupa:
pembuatan proposal PkM oleh
mahasiswa, seleksi kelengkapan
administrasi oleh LPPM;
2) pelaksanaan,
yakni
berupa:
pelaksanaan
pengabdian
ke
lapangan sesuai dengan yang
direncanakan,
supervisor
melakukan supervisi ke lapangan,
dan
petugas
yang
ditunjuk
melakukan monitoring terhadap
aktivitas pengabdian di lapangan;
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
3) pelaporan
kegiatan,
yakni:
membuat
laporan
pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh
LPPM
yang
mengacu
pada
ketentuan Direktur Jenderal.
4) memiliki pedoman dan dokumen
perencanaan, pelaksanaan
dan
pelaporan kegiatan PkM;
c) IAIN Lhokseumawe memiliki bukti
yang sahih tentang pelaksanaan
proses PkM yang mencakup 6 aspek
(1) tata cara penilaian dan review, (2)
legalitas pengangkatan reviewer, (3)
hasil penilaian usul PkM, (4) legalitas
penugasan pelaksana PkM/kerjasama
PkM, (5) berita acara hasil monitoring
dan evaluasi, serta (6) dokumentasi
output PkM, serta melakukan review
terhadap pelaksanaan proses PkM
(aspek 1 sampai 6) secara berkala dan
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Rujukan
LKPT
Kriteria
C.8. C

Matriks
C.8. D
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Pernyataan Isi Standar

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

ditindaklanjuti.

2)

Kegiatan
pengabdian
kepada masyarakat dapat
berupa:
a) pelayanan
kepada
masyarakat;
b) penerapan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
sesuai
dengan
bidang
keahliannya;
c) peningkatan kapasitas
masyarakat; atau
d) pemberdayaan
masyarakat.
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Kegiatan PkM dosen dan
mahasiswa
di
IAIN
Lhokseumawe dapat berupa:
a) pelayanan
kepada
masyarakat;
b)
penerapan
ilmu
pengetahuan dan teknologi
sesuai
dengan
bidang
keahlian
dan
spesialisasinya;
c) peningkatan
kapasitas
masyarakat;
d)
pemberdayaan
masyarakat;

d) IAIN
Lhokseumawe
memiliki
dokumen pelaporan kegiatan PkM
dari LPPM kepada pimpinan Rektor
dan mitra/pemberi dana terkait yang
komprehensif, rinci, relevan, mutakhir
dan tepat waktu setiap tahunnya
Kegiatan PkM dosen dan mahasiswa di
IAIN Lhokseumawe dapat berupa:
a) pelayanan kepada masyarakat;
b) penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan bidang
keahlian dan spesialisasinya;
c) peningkatan kapasitas masyarakat;
d) pemberdayaan masyarakat;
e) advokasi/pendampingan;
f) pembinaan mahasiswa dalam bidang
penalaran, keterampilan dan seni;
g) pelatihan
wirausaha
mandiri
dimasyarakat;
h) pembinaan masyarakat dalam bidang
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No.

Pernyataan Isi Standar

3)

Kegiatan
pengabdian
kepada masyarakat wajib
mempertimbangkan
standar
mutu,
keselamatan
kerja,
kesehatan, kenyamanan,
serta
keamanan
pelaksana, masyarakat,
dan lingkungan.

4)

Kegiatan
pengabdian
kepada masyarakat yang
dilakukan
oleh
mahasiswa sebagai salah
satu
dari
bentuk
pembelajaran
harus
diarahkan
untuk
memenuhi
capaian
pembelajaran lulusan dan
ketentuan peraturan di
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
e) advokasi/pendampingan
Kegiatan PkM dosen dan
mahasiswa
di
IAIN
Lhokseumawe
harus
mempertimbangkan standar
mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta
keamanan
pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan
dalam
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat.
Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan
oleh
mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe
merupakan
salah satu dari bentuk
pembelajaran yang bertujuan
untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan dan
ketentuan
peraturan
di
perguruan tinggi.

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

agama
a) adanya pedoman dan dokumen
standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan,
kenyamanan,
serta
keamanan pelaksana, masyarakat, dan
lingkungan
dalam
pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat;

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh mahasiswa harus
sesuai dengan capaian pembelajaran dan
aturan yang telah ditetapkan di IAIN
Lhokseumawe
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5)

6)

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Pernyataan Isi Standar

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

perguruan tinggi.
Kegiatan
pengabdian
kepada masyarakat yang
dilakukan
oleh
mahasiswa
dinyatakan
dalam
besaran
sks
sebagaimana dimaksud
dalam Permenristekdikti
No. 44 tahun 2015 Pasal
17 ayat (4)
Kegiatan
pengabdian
kepada masyarakat harus
diselenggarakan secara
terarah, terukur, dan
terprogram.

Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan
oleh
mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe
dinyatakan
dalam
besaran
sks
sebagaimana
dimaksud
dalam Permenristekdikti No.
44 tahun 2015 Pasal 17 ayat
(4)
Kegiatan PkM dosen dan
mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe harus terarah,
terukur dan terprogram.
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan mahasiswa dinyatakan
dalam besaran SKS yaitu sebesar 4 SKS,
dan sudah direncanakan dalam kartu
rencana studi pada awal semester

a) Pedoman kegiatan PkM dilaksanakan
sesuai dengan proposal kegiatan,
panduan dan peraturan Institusi;
b) Pedoman pelaksanaan PkM didukung
oleh
institusi
dalam
bentuk
pendanaan secara internal, dan
fasilitas yang sesuai dengan program
dan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
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H. Indikator Pencapaian
Masyarakat

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Standar

Proses

:: 19 April 2017
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Pengabdian

No
Target
1
Tersedianya buku pedoman perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan mahasiswa secara terintegrasi
dengan program KPM dinyatakan dalam
besaran 4 SKS
3
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dilaksanakan secara terarah, terukur dan
terprogram
4
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan
mahasiswa
diarahkan
untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
mempertimbangkan
standar
mutu,
keselamatan, kenyamanan, serta keamanan
pelaksana, masyarakat dan lingkungan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
diarahkan pada pelayanan, penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, peningkatan
kapasitas masyarakat serta pemberdayaan
masyarakat

kepada

Capaian Minimal
Ada

100%

100%

100%

100%

Minimal 25%

I. Dokumen Terkait
1. Renstra PkM
2. Panduan Pelaksanaan PkM
3. SOP PkM
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J. Referensi
1.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun
2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
bidang pendidikan tinggi;

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional
pendidikan tinggi;
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,
Depdiknas, 2008;
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010;
5. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016;
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat
Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan
Mutu
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan

Perguruan

Tinggi

Islam

yang

unggul

dan

berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 20 UU tersebut dengan tegas
menyatakan

bahwa

perguruan

tinggi

berkewajiban

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di
samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung
dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar
Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut
dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan menyelaraskan dengan
amanat pemerintah tersebut, standar penilaian pengabdian kepada
masyarakat perlu dirancang agar pihak-pihak yang terkait dalam
menyusun

dan
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masyarakat senantiasa mengacu pada standar pengabdian kepada
masyarakat yang telah ditetapkan bersama di IAIN Lhokseumawe.
C. Pihak

yang

Bertanggungjawab

dalam

Pelaksanaan

Standar

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
1.

Rektor

2.

Ketua LPM

3.

Ketua LPPM

4.

Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat

5.

Dekan

6.

Ketua Program Studi

7.

Dosen

D. Definisi Istilah
1. Standar penilaian PkM IAIN Lhokseumawe merupakan kriteria
minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian
kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat kompetisi dibedakan menjadi dua
yaitu kompetisi yang bersifat internal dan eksternal.
a) Kompetisi internal adalah pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa atau sekelompok
dosen dan atau sekelompok mahasiswa yang sumber dananya
berasal dari IAIN Lhokseumawe;
b) Kompetisi eksternal adalah pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa atau sekelompok
dosen dan atau sekelompok mahasiswa yang sumber dananya
berasal dari luar Institusi seperti; DIKTI, Kementrian RISTEK,
Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga lainnya.
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Pengabdian kepada masyarakat kerjasama adalah pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau sekelompok
dosen melalui kerjasama dengan pihak-pihak di luar IAIN
Lhokseumawe.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM menetapkan bahwa
pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM menetapkan strategi,
kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus
sesuai dengan misi dan tujuan Institusi;
3. LPPM IAIN Lhokseumawe menetapkan standar baku mutu
penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada
standar baku mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat
nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah
keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing;
4. LPPM

IAIN

Lhokseumawe

menetapkan

bahwa

penilaian

pengabdian kepada masyarakat harus mudah diakses oleh seluruh
dosen di IAIN Lhokseumawe;
5. LPPM IAIN Lhokseumawe menetapkan bahwa pengabdian kepada
masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa minimal
sekali dalam satu tahun;
6. LPPM IAIN Lhokseumawe menetapkan bahwa pengabdian kepada
masyarakat harus meliputi pengabdian kepada masyarakat dasar
dan terapan ;
7. LPPM

IAIN

Lhokseumawe

menetapkan

bahwa

penilaian

pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk
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pendidikan,

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

pengajaran,

dan
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pengabdian

kepada

masyarakat;
8. LPPM IAIN Lhokseumawe harus menjamin bahwa pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus terbebas dari
pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat;
9. LPPM IAIN Lhokseumawe mengelola kegiatan pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan sumber-sumber pembiayaan bentuk
pengabdian kepada masyarakat terdiri dari pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk swadana, kompetisi dan pengabdian
kepada masyarakat kerjasama.
10. Dosen dan mahasiswa IAIN Lhokseumawe wajib mengajukan
proposal baik perorangan atau kelompok yang secara melembaga
melalui fakultas atau program studi sesuai dengan pedoman yang
dikeluarkan oleh LPPM;
11. Studi kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat yang
dibuat dosen IAIN Lhokseumawe dilakukan oleh tim reviewer
yang ditetapkan LPPM;
12. LPPM mengumumkan hasil seleksi proposal pengabdian kepada
masyarakat melalui website atau surat pemberitahuan dari LPPM
kepada Fakultas;
13. Ketua LPPM dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
menandatangani kontrak bagi proposal yang lulus sebelum proses
pengabdian berjalan dengan syarat:
a. Materi sesuai dengan bentuk dan jenis pengabdian kepada
masyarakat yang ditawarkan
b. Waktu

sesuai

dengan

Panduan

Pengabdian

kepada

masyarakat dan surat perintah kerja (SPK) dari LPPM
c. Dana sesuai dengan alokasi anggaran dan jenis pengabdian
kepada masyarakat yang ditawarkan.
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14. Evaluasi instrumen pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh
reviewer internal dan eskternal yang ditetapkan oleh LPPM
sebelum proses pengabdian berlangsung.
F. Strategi

Pencapaian

Standar

Penilaian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM mensosialisasaikan
standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada semua
civitas akademika;
2. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui LPPM mengirim dosen
untuk

mengikuti

seminar/

workshop

tentang

penyusunan

proposal pengabdian kepada masyarakat;
3. Minimal setahun pimpinan IAIN Lhokseumawe mengundang
reviewer untuk memberi pelatihan menulis artikel ilmiah dari
hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
No.
1)

2)

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Proses dan hasil pengabdian Proses dan hasil pengabdian
kepada masyarakat harus kepada masyarakat yang
dinilai;
dilakukan
Dosen
dan
Mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe harus dinilai;
Pernyataan Isi Standar

Penilaian proses dan hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
1)dilakukan secara terintegrasi
paling
sedikit
memenuhi
unsur:
a) edukatif, yang merupakan
penilaian untuk memotivasi
pelaksana
agar
terus
meningkatkan
mutu
pengabdian
kepada
masyarakat;
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Penilaian proses dan hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1)
dilakukan secara terintegrasi
paling sedikit memenuhi
unsur:
a) edukatif, yang merupakan
penilaian
untuk
memotivasi
pelaksana
agar terus meningkatkan
mutu pengabdian kepada
masyarakat;

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
Proses dan hasil pengabdian
kepada
masyarakat
yang
dilakukan
Dosen
dan
Mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe harus dinilai
oleh 2 orang reviewer yang
ditetapkan oleh LPPM;
Tersedianya dokumen PkM
mencakup aspek tata cara
penilaian dan review, legalitas,
pengangkatan reviewer, hasil
penilaian usul pengabdian,
legalitas
penugasan
pengabdian/kerjasama
pengabdian, berita acara hasil
monitoring dan evaluasi, serta
dokumentasi luaran PkM serta
melakukan review terhadap
pelaksanaan
proses
PkM
secara
berkala
dan

Rujukan
LKPT
Kriteria
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No.

Pernyataan Isi Standar
b) objektif, yang merupakan
penilaian
berdasarkan
kriteria penilaian dan bebas
dari pengaruh subjektivitas;
c) akuntabel, yang merupakan
penilaian
yang
dilaksanakan
dengan
kriteria dan prosedur yang
jelas dan dipahami oleh
pelaksana
pengabdian
kepada masyarakat; dan
d) transparan,
yang
merupakan penilaian yang
prosedur
dan
hasil
penilaiannya dapat diakses
oleh
semua pemangku
kepentingan.

3)

Penilaian proses
pengabdian
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan
(IKU)
(IKT)
b) objektif, yang merupakan ditindaklanjuti
penilaian
berdasarkan
kriteria penilaian dan
bebas
dari
pengaruh
subjektivitas;
c) akuntabel,
yang
merupakan
penilaian
yang
dilaksanakan
dengan
kriteria
dan
prosedur yang jelas dan
dipahami oleh pelaksana
pengabdian
kepadamasyarakat; dan
d) transparan,
yang
merupakan
penilaian
yang prosedur dan hasil
penilaiannya
dapat
diakses
oleh
semua
pemangku kepentingan.

dan hasil Penilaian terhadap proses Tersedianya
kepada dan hasil pengabdian kepada mencakup

Rujukan
LKPT
Kriteria

dokumen PkM
perencanaan,
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No.

Pernyataan Isi Standar
masyarakat harus memenuhi
prinsip penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan
memperhatikan
kesesuaian
dengan
standar
hasil,
standarisi, danstandar proses
pengabdian
kepada
masyarakat.

4)

Kriteria minimal penilaian
hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a) tingkat
kepuasan
masyarakat;
b) terjadinya perubahan sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan
pada
masyarakat sesuai dengan
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
masyarakat
dosen
dan
mahasiswa
IAIN
Lhokseumawe
harus
memenuhi prinsip penilaian
sebagaimana dimaksud pada
ayat 2) dan memperhatikan
kesesuaian dengan indikator
kinerja hasil, indikator kinerja
isi, dan indikator kinerja
proses pengabdian kepada
masyarakat.
Kriteria minimal penilaian
hasil pengabdian kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pad aayat 1)
meliputi:
a) meningkatnya
kepuasan
masyarakat;
b)
terjadinya perubahan
sikap, pengetahuan, dan
keterampilan
pada
masyarakat sesuai dengan

:: 19 April 2017
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Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan PkM.

Rujukan
LKPT
Kriteria

Kriteria minimal penilaian
hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
IAIN
Lhokseumawe meliputi:
a) meningkatnya
kepuasan
masyarakat;
b) tersedianya modul PkM
sesuai
program
yang
dilaksanakan;
c) tersedianya
laporan
kegiatan
PkM
kepada
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No.

Pernyataan Isi Standar
sasaran program;
c) dapat
dimanfaatkannya
ilmu pengetahuan dan
teknologi di masyarakat
secara berkelanjutan;
d) terciptanyapengayaansumb
erbelajardan/ataupembelaj
aransertapematangansivitas
akademikasebagaihasilpeng
embanganilmupengetahuan
danteknologi; atau
e) teratasinya masalah social
dan rekomendasi kebijakan
yang dapat dimanfaatkan
oleh
pemangku
kepentingan.
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
sasaran program;
c) dapat
dimanfaatkannya
ilmu pengetahuan dan
teknologi di masyarakat
secara berkelanjutan;
d)
terciptanya pengayaan
sumber belajar dan/atau
pembelajaran
serta
pematangan
sivitas
akademika sebagai hasil
pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi; atau
e) teratasinya masalah social
dan rekomendasi kebijakan
yang dapat dimanfaatkan
oleh
pemangku
kepentingan.
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Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
pimpinan
dan
mitra/pemberi dana terkait
secara rinci, relevan dan
tepat waktu;
d) terjadinya perubahan sikap,
pengetahuan, keterampilan,
dan pengetahuan keislaman
pada masyarakat sesuai
dengan sasaran program;
e) termanfaatkannya
ilmu
pengetahuan,
teknologi
serta ilmu-ilmu keislaman
yang
terintegrasi
di
masyarakat
secara
berkelanjutan;
f) terciptanya
pengayaan
sumber belajar dan/atau
pembelajaran
serta
pematangan
sivitas
akademika sebagai hasil
pengembangan
ilmu
pengetahuan,
teknologi,

Rujukan
LKPT
Kriteria
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No.

Pernyataan Isi Standar

BUKU STANDAR SPMI

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
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Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
dan ilmu-ilmu keislaman;
g) menghasilkan
sumber
belajar bagi masyarakat tiap
tahunnya;
h) umpan
balik
bahan
pengayaan sumber belaar
dari hasil pengembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi dimasyarakat;
i) terawatnya tradisi yang
maslahat dan kearifan lokal;
j) adanya pengumuman atau
kegiatan secara terbuka
hasil
rekomendasi
kebijakan bagi pemangku
kepentingan
penilaian
kegiatan PkM yang dapat
diakses
oleh
semua
pemangku kepentingan;
k) tersedia
pedoman
dan
instrumen monitoring dan
evaluasi kegiatan PkM; atau

Rujukan
LKPT
Kriteria

Page 315

STANDAR MUTU PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) LHOKSEUMAWE

No.

Pernyataan Isi Standar

5)

Penilaian pengabdian kepada
masyarakat dapat dilakukan
dengan menggunakan metode
dan instrumen yang relevan,
akuntabel, dan dapat mewakili
ukuran ketercapaian kinerja
proses serta pencapaian kinerja
hasil
pengabdian
kepada
masyarakat.
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
l) teratasinya masalah sosial,
keagamaan,dan
rekomendasi
kebijakan
yang dapat dimanfaatkan
oleh
pemangku
kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada
masyarakat
di
IAIN
Lhokseumawe
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan metode dan
instrumen yang relevan,
akuntabel,
dan
dapat
mewakili
ukuran
ketercapaian kinerja proses
serta pencapaian kinerja hasil
pengabdian
kepada
masyarakat.

Memastikan
penilaian
pengabdian
kepada
masyarakat harus memenuhi
unsur kejelasan, akuntabilitas
dan sesuai visi dan misi IAIN
Lhokseumawe.

Rujukan
LKPT
Kriteria
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H. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat
No
1
2
3

4

Target
Kualitas dan kuantitas pengabdian
kepada masyarakat semakin meningkat
Jumlah publikasi hasil pengabdian
kepada masyarakat semakin meningkat
Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa
yang terlibat dalam pengabdian kepada
masyarakat semakin meningkat
Sarana prasarana pendukung
meningkat

Capaian
Minimal
50%
104
50%

50%

I. Dokumen Terkait
1. Renstra PkM
2. Standar Penilaian proses dan hasil PkM
J. Referensi
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
bidang pendidikan tinggi
6. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT), Dirjen Dikti,
Depdiknas, tahun 2008
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Page 318

STANDAR MUTU PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) LHOKSEUMAWE

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.3.5

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Tanggal

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Pemeriksaan
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.
Penetapan

Tanda
Tangan

Nama

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan
berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 20 UU tersebut dengan tegas
menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan
penelitian

dan

melaksanakan

pengabdian
pendidikan.

kepada

Hal

masyarakat,

tersebut

juga

di

samping

didukung

dalam

Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan
tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena
itu, untuk mengantisipasi dan menyerasikannya dengan amanat
pemerintah tersebut, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
perlu dirancang agar pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan
melaksanakan program kegiatan pengabdian masyarakat senantiasa
BUKU STANDAR SPMI
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mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang telah
ditetapkan bersama di IAIN Lhokseumawe.
C. Pihak

yang

Bertanggungjawab

dalam

Pelaksanaan

Standar

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
1. Rektor
2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM
4. Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Dekan
6. Ketua Jurusan
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

D. Definisi Istilah
Standar Pelaksana PkM adalah kriteria minimal pelaksana dalam
melakukan pengabdian kepada masyarakat.
E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
1.

Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat minimal satu tahun dua kali;

2.

Kepala

Pusat

Pengabdian

kepada

Masyarakat

selanjutnya

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada
Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan
bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi
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minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar
pendidikan;
b. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan
pengabdian

pada

masyarakat,

bahwa

mahasiswa

yang

bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang
bersangkutan.
3. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki
jabatan akademik minimal lektor;
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria
pengabdian kepada masyarakat yang telah ditentukan oleh
Kemenristek Dikti.
F. Strategi

Pencapaian

Standar

Pelaksana

Pengabdian

kepada

Masyarakat
1. Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui Kepala Pusat pengabdian
kepada

masyarakat

mensosialisasikan

standar

pelaksana

pengabdian kepada masyarakat kepada semua civitas akademika
di IAIN Lhokseumawe;
2. Kepala pusat pengabdian kepada masyarakat dan tim reviewer
melakukan seleksi pelaksana pengadian kepada masyarakat;
3. Kepala pusat pengabdian kepada masyarakat dan tim monitoring
dan evaluasi melakukan monitoring pelaksanaan pengadian
kepada masyarakat.
4. Pimpinan IAIN Lhokseumawe mengalokasikan dana untuk
pengabdian kepada masyarakat.
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G. Indikator Ketercapaian Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Indikator Kinerja
No.
Pernyataan Isi Standar
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
Utama (IKU)
1) Pelaksana pengabdian kepada Pelaksana pengabdian a) Setiap dosen harus melaksanakan
masyarakat harus memiliki kepada masyarakat di
kegiatan
pengabdian
kepada
kemampuan sebagai pelaksana IAIN
Lhokseumawe
masyarakat minimal dua kali dalam
sesuai dengan kriteria yang harus
memiliki
setahun;
ditentukan.
kemampuan
sebagai b) Dosen
dan
mahasiswa
IAIN
pelaksana sesuai dengan
Lhokseumawe pengusul pengabdian
kriteria yang ditentukan.
kepada masyarakat harus memiliki:
1) Akhlak mulia atau akhlak terpuji;
2) Kompetensi dasar-dasar keislaman,
baca tulis Al Qur’an dan ibadah
serta kompetensi bahasa Arab dan
bahasa Inggris;
3) Wawasan integrasi keilmuan yang
dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu
keislaman
dengan
disiplin
keilmuan yang lain;
4) Wawasan kebangsaan yang kuat,
melaksanakan ajaran islam moderat
di tengah kemajemukan NKRI serta
mempraktekkannya dalam seluruh
penyelenggaraan
tri
dharma
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No.

2)

Pernyataan Isi Standar

Pelaksana pengabdian kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1) wajib
memiliki
penguasaan
metodologi
penerapan
keilmuan yang sesuai dengan
bidang
keahlian,
jenis
kegiatan,
serta
tingkat
kerumitan dan kedalaman
sasaran kegiatan.
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Indikator Kinerja
Utama (IKU)

Pelaksana pengabdian
kepada masyarakat di
IAIN
Lhokseumawe
sebagaimana dimaksud
pada ayat 1) wajib
menguasai metodologi
penerapan
keilmuan
yang sesuai dengan
bidang keahlian, jenis
kegiatan, serta tingkat
kerumitan
dan
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
perguruan tinggi;
5) Mempunyai
tanggung
jawab,
berintegritas, mamtuhi kode etik
dosen pelaksana;
6) Pelaksana PkM menunjukkan bukti
karya ilmiah yang pernah dibuat
terkait PkM;
7) Memiliki
kualifikasi
jabatan
akademik minimal asisten ahli yang
diketahui atau disetujui oleh ketua
LPPM;
a) Pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat di IAIN Lhokseumawe
sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
wajib
menguasai
metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai
dengan
bidang
keahlian,
jenis
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan
kedalaman sasaran kegiatan;
b) Adanya kesesuaian objek PkM dan
bidang ilmu yang dimiliki oleh
pelaksana PkM;

Rujukan
LKPT
Kriteria

Matriks
C.8.4.a)
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No.

3)

Pernyataan Isi Standar

Kemampuan
pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1)
ditentukan berdasarkan:
a) kualifikasi akademik; dan
b) hasil pengabdian kepada
masyarakat.
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Indikator Kinerja
Utama (IKU)
kedalaman
sasaran
kegiatan.

Kemampuan pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat di IAIN
Lhokseumawe
sebagaimana dimaksud
pada ayat 1) ditentukan
berdasarkan:
a) kualifikasi akademik;
dan
b)
hasil PkM.
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

c) Memiliki bukti telah melakukan PkM
dan atau karya pengabdian yang
bermanfaat dan berdaya guna bagi
masyarakat;
d) IAIN
Lhokseumawe
memiliki
kelompok pelaksana PkM yang
fungsional
yang
ditunjukkan
dengan:1) adanya bukti legal formal
keberadaan kelompok pelaksana PkM,
dan 2) dihasilkannya produk PkM
yang bermanfaat untuk menyelesaikan
permasalahan di masyarakat.
1) Dosen IAIN Lhokseumawe yang
menjadi ketua pelaksana pengabdian
kepada masyarakat memiliki jabatan
akademik minimal Lektor sedangkan
pelaksana minimal asisten ahli;
2) Adanya SK keterlibatan mahasiswa
dalam PkM yang dilaksanakan oleh
dosen;
3) Adanya sertifikat lulus kompetensi
keagamaan dari LPPM.
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No.

Pernyataan Isi Standar

4)

Kemampuan
pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 2)
menentukan
kewenangan
melaksanakan
pengabdian
kepada masyarakat.

5)

Pedoman
mengenai
kewenangan
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Penguatan
Riset dan Pengembangan.
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Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Kemampuan pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat di IAIN
Lhokseumawe
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
2)
menentukan
kewenangan
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat.
Pedoman
mengenai
kewenangan
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat di IAIN
Lhokseumawe mengacu
pada ketetapan Direktur
Jenderal
Penguatan
Riset
dan
Pengembangan.
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

Kemampuan
pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat
di
IAIN
Lhokseumawe menentukan kewenangan
melaksanakan PkM yang ditetapkan oleh
LPPM secara selektif dan bertanggung
jawab.

a) Pedoman
mengenai
kewenangan
melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat di IAIN Lhokseumawe
mengacu pada ketetapan Direktur
Jenderal
Penguatan
Riset
dan
Pengembangan
dan
Pedoman
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat yang ditetapkan oleh
Rektor IAIN Lhokseumawe;
b) Pedoman ini disosialisasikan, mudah
diakses, sesuai dengan rencana

Matriks
C.8
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Indikator Kinerja
Utama (IKU)
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

strategis PkM, serta dipahami oleh
pemangku kepentingan.
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H. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada
Masyarakat
No
1
2

3

I.

Target
Kegiatan
pengabdian
masyarakat
dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana
Dosen IAIN Lhokseumawe memenuhi
kriteria pelaksana yang telah ditetapkan
pimpinan IAIN Lhokseumawe
Dosen IAIN Lhokseumawe melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
setiap semester

Capaian
Minimal
100%
100%

100%

Dokumen Terkait
1.

Kebijakan Akademik IAIN Lhokseumawe

2.

Pedoman Pelaksanaan PkM

J. Referensi
1. Undang-Undang NoMor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.3.6

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Tanggal

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Pemeriksaan
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.
Penetapan

Tanda
Tangan

Nama

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.
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Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan
berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1.

Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;

2.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
yang islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan

4.

Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat

dan

institusional.
B.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat
Agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan

efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi institusi,
maka

diperlukan

patokan,

ukuran,

kriteria

pengabdian

kepada

masyarakat tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil
pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi
masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk menunjang keberhasilan
program pengabdian kepada masyarakat selalu diperlukan sarana dan
prasarana. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat
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Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Sarana
dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
1. Rektor
2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM
4. Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

D.

Definisi Istilah
Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan PkM,
yang meliputi: laboratorium, studio, masyarakat sasaran atau
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

E.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat
1. Sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

untuk

pengabdian

masyarakat adalah milik IAIN Lhokseumawe yang digunakan juga
dalam proses pembelajaran dan penelitian;
2. Sarana

dan

prasarana

yang

digunakan

untuk

pengabdian

masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
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3. Institusi menyiapkan desa binaan beserta prasarananya untuk
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen
maupun mahasiswa.
F.

Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
kepada Masyarakat
1.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
melakukan

sosialisasi

pengabdian

kepada

standar

masyarakat

sarana

dan

prasarana

kepada

seluruh

sivitas

akademika IAIN Lhokseumawe;
2.

Unit Perencanaan IAIN Lhokseumawe mengalokasikan dana
untuk melengkapi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
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G. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
No.

Pernyataan Isi Standar

1)

Sarana
dan
prasarana
pengabdian
kepada
masyarakat harus memenuhi
kriteria
minimal
tentang
sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk menunjang
proses pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka
memenuhi hasil pengabdian
kepada masyarakat.

2)

Sarana
dan
prasarana
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1)
merupakan fasilitas perguruan
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Sarana
dan
prasarana
pengabdian
kepada
masyarakat
di
IAIN
Lhokseumawe
memenuhi
kriteria minimal tentang
sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk menunjang
proses pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka
memenuhi hasil pengabdian
kepada masyarakat.

Sarana
dan
prasarana
pengabdian
kepada
masyarakat
di
IAIN
Lhokseumawe sebagaimana
dimaksud pada ayat 1)

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

a) Sarana dan prasarana yang
digunakan untuk pengabdian
kepada masyarakat adalah
milik IAIN Lhokseumawe
yang digunakan juga dalam
proses pembelajaran dan
penelitian;
b) Tersedianya sarana prasarana
PkM yang sesuai dengan
karakteristik PkM;
c) Adanya
jaminan
pemeliharaan sarana dan
prasarana
PkM
secara
berkala tiap tahun;
a) Adanya
kebijakan
perencanaan
mengenai
pemenuhan
kebutuhan
perabotan kantor dan ruang
kelas untuk masa kini dan
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No.

Pernyataan Isi Standar
tinggi yang digunakan untuk:
a) memfasilitasi pengabdian
kepada masyarakat paling
sedikit yang terkait dengan
penerapan bidang ilmu dari
program
studi
yang
dikelola perguruan tinggi
dan area sasaran kegiatan;
b) proses pembelajaran; dan
c) kegiatan penelitian.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
merupakan
fasilitas
perguruan
tinggi
yang
digunakan untuk:
a) memfasilitasi pengabdian
kepada masyarakat paling
sedikit
yang
terkait
dengan penerapan bidang
ilmu dari 22 program
studi
yang
dikelola
perguruan tinggi dan area
sasaran kegiatan;
b) proses pembelajaran; dan
c) kegiatan penelitian.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
b)

c)

d)

e)

f)
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:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Rujukan
LKPT
Kriteria

masa mendatang;
Adanya
program
berkesinambungan
untuk
pengadaan perabotan;
Adanya
kebijakan
perencanaan
mengenai
pemenuhan
kebutuhan
bahan
pustaka
di
perpustakaan untuk masa
kini dan masa mendatang;
Adanya
program
berkesinambungan
untuk
pengadaan bahan pustaka;
Adanya
kebijakan
perencanaan
mengenai
pemenuhan
kebutuhan
perabotan
laboratorium
komputer untuk masa kini
dan masa mendatang;
Adanya
program
berkesinambungan
untuk
pengadaan
perabotan
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No.

Pernyataan Isi Standar

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

tersebut
3)

Sarana
dan
prasarana
sebagaimana dimaksud pada
ayat 2) harus memenuhi
standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan,
dan keamanan.
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Sarana
dan
prasarana
sebagaimana dimaksud pada
ayat 2), memenuhi standar
mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan
keamanan.

a) IAIN Lhokseumawe menjalin
kerjasama dengan desa dan
mempersiapkan desa binaan
beserta prasarananya yang
memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan
sebagai tempat pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat baik oleh dosen
maupun mahasiswa;
b) Tersedianya intruksi atau
pedoman kerja penggunaan
sarana dan prasarana;
c) Tersedianya SOP pengajuan
izin
penggunaan
sarana
prasarana untuk keperluan
PkM
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H.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
kepada Masyarakat

No
1

2

I.

Target
IAIN Lhokseumawe minimal menyediakan
satu desa binaan setiap tahun yang dapat
digunakan sebagai tempat pengabdian
kepada masyarakat semua fakultas
Fakultas
minimal
memiliki
satu
laboratorium/studio/Jurusan atau Program
studi

Capaian
Minimal
100%

100%

Dokumen Terkait
1. Renstra IAIN Lhokseuamawe
2. Kebijakan Akademik

J.

Referensi
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Pedoman

Sistem

penjaminan

Mutu

Pendidikan

Tinggi.

Kemenristekdikti tahun 2017
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Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.3.7

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Tanggal

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Pemeriksaan
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.
Penetapan

Tanda
Tangan

Nama

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.

BUKU STANDAR SPMI

Page 338

STANDAR MUTU PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) LHOKSEUMAWE

A.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan

Perguruan

Tinggi

Islam

yang

unggul

dan

berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1.

Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;

2.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;

3.

Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan

4.

Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.

B. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat
secara baik dan efektif, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam
bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan IAIN Lhokseumawe menunjuk
LPPM untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat
C. Pihak

yang

Bertanggungjawab

dalam

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
1. Rektor
2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM

BUKU STANDAR SPMI
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Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

4. Kapus Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Dekan
6. Ketua Jurusan
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa
D. Definisi Istilah
Standar

pengelolaaan

merupakan

kriteria

minimal

tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi,
pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian serta pengembangan
program PkM yang dilaksanakan oleh LPPM.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
1. Rektor IAIN Lhokseumawe membentuk suatu unit lembaga
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola
kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2.

Unit tersebut memiliki tugas yang meliputi: (1) menyusun dan
mengembangkan

rencana

program

pengabdian

kepada

masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada
masyarakat

IAIN

Lhokseumawe;

(2)

menyusun

dan

mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan
mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat:
a.

Memfasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat;
b. Melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pengabdian kepada masyarakat;
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c.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

d. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana
pengabdian kepada masyarakat;
e.

Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian
kepada masyarakat yang berprestasi;

f.

Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah,
jenis,dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat;

g. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang
dikelolanya.
F.

Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada
Masyarakat
1.

Mengikut

sertakan

pengurus

unit

lembaga

penelitian

pengabdian kepada masyarakat pada pelatihan mengelola
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2.

Pimpinan IAIN Lhokseumawe menilai kinerja unit lembaga
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;

3.

Pimpinan

IAIN

Lhokseumawe

meninjau

struktur

kepengurusan unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dilakukan secara berkala minimal setiap 2 tahun
sekali.
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G.
No.
1)

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Isi
Standar
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
harus
meliputi: perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
pemantauan
dan
evaluasi,
serta
pelaporan
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat.
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat di
IAIN
Lhokseumawe
meliputi:
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
a) Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat di IAIN Lhokseumawe
meliputi:
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat;
b) IAIN Lhokseumawe melaksanakan
pengukuran kepuasan pemangku
kepentingan internal dan eksternal
pada
masing-masing
tahapan,
hasilnya
dipublikasikan
serta
mudah diakses oleh kepentingan,
dan dilakukan review terhadap
pelaksanaan pengukuran kepuasan
pengguna;
c) Tersedianya
panduan
tentang
pembuatan usulan pengabdian,
panduan tentang seleksi usulan
pengabdian,
panduan
tentang

Rujukan
LKPT
Kriteria

Matriks
C.2.8
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No.

2)

Pernyataan Isi
Standar

Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1)
dilaksanakan oleh unit
kerja dalam bentuk
kelembagaan
yang
bertugas
untuk
mengelola pengabdian
kepada masyarakat.
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat di
IAIN
Lhokseumawe
sebagaimana
dimaksud
pada ayat 1) dilaksanakan
oleh Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) yang
bertugas untuk mengelola
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

pelaksanaan pengabdian, panduan
tentang monitoring dan evaluasi
(monev), serta panduan tentang
penyusunan
laporan
kegiatan
pengabdian kepada masyarakat;
d) Tersedianya panduan pelaksana
kegiatan PkM yang mengacu pada
standar hasil, standar isi dan proses.
a) Lembaga
Penelitian
dan
Pengabdian kepada Masyarakat
IAIN
Lhokseumawe
memiliki
seorang Kepala Pusat Pengabdian
kepada Masyarakat yang bertugas
khusus mengelola kegiatan PkM
berupa perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian,
pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan yang
mengacu pada Indikator Kinerja
Utama dan Indikator Kinerja
Tambahan pada hasil PkM, isi PkM,
proses PkM, pelaksana PkM, serta
Saran dan Prasarana PkM, dan
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No.

Pernyataan Isi
Standar

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
mempertimbangkan aspek integrasi
sains dan
ilmu-ilmu keislaman
yang rahmatan lin ‘alamiin.
b) LPPM memiliki dokumen formal
Rencana Strategis (Renstra) PkM
yang
memuat
landasan
pengembangan, peta jalan PkM,
sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), sasaran
program strategis dan indikator
kinerja, serta berorientasi pada daya
saing nasional

3)

Kelembagaan
pengelola pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 2)
adalah
lembaga
pengabdian
kepada
masyarakat, lembaga
penelitian
dan
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Kelembagaan
pengelola
pengabdian
kepada
masyarakat
di
IAIN
Lhokseumawe
sebagaimana
dimaksud
pada ayat 2) adalah
lembaga
pengabdian
kepada masyarakat, atau
bentuk lain yang sejenis

Adanya program pengabdian
masyarakat yang sesuai
rencana strategis institusi
lembaga
pengabdian
masyarakat

Rujukan
LKPT
Kriteria

Matriks
C.8

kepada
dengan
sebagai
kepada
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No.

4)

Pernyataan Isi
Standar
pengabdian
kepada
masyarakat,
atau
bentuk
lain
yang
sejenis sesuai dengan
kebutuhan
dan
ketentuan perguruan
tinggi.
Kelembagaan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
3) wajib:
a) menyusun
dan
mengembangkan
rencana
program
pengabdian kepada
masyarakat sesuai
dengan
rencana
strategis
pengabdian kepada
masyarakat
perguruan tinggi;
b) menyusun
dan
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)
sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan perguruan
tinggi.

Kelembagaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3)
bertugas:
a) menyusun
dan
mengembangkan
rencana
program
pengabdian
kepada
masyarakat
sesuai
dengan rencana strategis
pengabdian
kepada
masyarakat perguruan
tinggi;
b)
menyusun
dan
mengembangkan
peraturan, panduan, dan

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

a) Tersedianya dokumen rencana
induk dan renstra PkM;
b) Pelaksanaan PkM berbasis riset
dosen;
c) Tersedianya
panduan
tentang
pembuatan usulan pengabdian,
panduan tentang seleksi usulan
pengabdian,
panduan
tentang
pelaksanaan pengabdian, panduan
tentang monitoring dan evaluasi
(monev), serta panduan tentang
penyusunan
laporan
kegiatan
pengabdian kepada masyarakat;
d) Pelaksanaan
pelatihan
untuk
meningkatkan
kemampuan
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No.

Pernyataan Isi
Standar
mengembangkan
peraturan,
panduan,
dan
sistem penjaminan
mutu
internal
kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat;
c) memfasilitasi
pelaksanaan
kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat;
d) melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengabdian kepada
masyarakat;
e) melakukan
diseminasi
hasil
pengabdian kepada

BUKU STANDAR SPMI

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
sistem penjaminan mutu
internal
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat;
c) memfasilitasi
pelaksanaan
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat;
d)
melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat;
e) melakukan diseminasi
hasil pengabdian kepada
masyarakat;
f) memfasilitasi
kegiatan
peningkatan
kemampuan pelaksana
pengabdian
kepada
masyarakat;
g)
memberikan

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

pelaksana PkM;
e) Menyediakan dana dan fasilitas
pendukung untuk kegiatan PkM;
f) Melaksanakan monitoring dan
evaluasi
yang
dilaksanakan
minimal dua kali dalam satu tahun;
g) Adanya dokumen laporan tiap PkM
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No.
f)

g)

h)

i)

Pernyataan Isi
Indikator Kinerja Utama
Standar
(IKU)
masyarakat;
penghargaan
kepada
memfasilitasi
pelaksana
pengabdian
kegiatan
kepada masyarakat yang
peningkatan
berprestasi;
kemampuan
h)
mendayagunakan
pelaksana
sarana dan prasarana
pengabdian kepada
pengabdian
kepada
masyarakat;
masyarakat
pada
memberikan
lembaga lain melalui
penghargaan
kerja sama;
kepada pelaksana i) melakukan
analisis
pengabdian kepada
kebutuhan
yang
masyarakat
yang
menyangkut
jumlah,
berprestasi;
jenis, dan spesifikasi
mendayagunakan
sarana dan prasarana
sarana
dan
pengabdian
kepada
prasarana
masyarakat; dan
pengabdian kepada j) menyusun
laporan
masyarakat
pada
kegiatan
pengabdian
lembaga
lain
pada masyarakat yang
melalui kerja sama;
dikelolanya.
melakukan analisis
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Tanggal Revisi
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No.

5)

Pernyataan Isi
Standar
kebutuhan
yang
menyangkut
jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana
dan
prasarana
pengabdian kepada
masyarakat; dan
j) menyusun laporan
kegiatan
pengabdian
pada
masyarakat
yang
dikelolanya.
Perguruan
tinggi
wajib:
a) memiliki
rencana
strategis
pengabdian kepada
masyarakat
yang
merupakan bagian
dari
rencana
strategis perguruan
tinggi;
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Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria

IAIN
Lhokseumawe a) Adanya
pedoman
penetapan
melalui
Lembaga
kriteria dan prosedur penilaian
Pengabdian
kepada
PkM;
Masyarakat:
b) Pelaksanaan PkM berbasi riset
a) memiliki
rencana
dosen;
strategis
pengabdian c) Tersedianya panduan pelaksana
kepada masyarakat yang
kegiatan PkM yang mengacu pada
merupakan bagian dari
standar hasil, standar isi dan proses;
rencana
strategis
perguruan tinggi;
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No.

Pernyataan Isi
Indikator Kinerja Utama
Standar
(IKU)
b) menyusun kriteria b)
menyusun kriteria
dan
prosedur
dan prosedur penilaian
penilaian
pengabdian
kepada
pengabdian kepada
masyarakat
paling
masyarakat paling
sedikit
menyangkut
sedikit menyangkut
aspek hasil pengabdian
aspek
hasil
kepada
masyarakat
pengabdian kepada
dalam
menerapkan,
masyarakat dalam
mengamalkan,
dan
menerapkan,
membudayakan
ilmu
mengamalkan, dan
pengetahuan
dan
membudayakan
teknologi
guna
ilmu pengetahuan
memajukan
dan teknologi guna
kesejahteraan
umum
memajukan
serta
mencerdaskan
kesejahteraan
kehidupan bangsa;
umum
serta c) menjaga
dan
mencerdaskan
meningkatkan
mutu
kehidupan bangsa;
pengelolaan
lembaga
c) menjaga
dan
atau fungsi pengabdian
meningkatkan
kepada
masyarakat
mutu pengelolaan
dalam
menjalankan

BUKU STANDAR SPMI

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a
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No.

Pernyataan Isi
Indikator Kinerja Utama
Standar
(IKU)
lembaga atau fungsi
program
pengabdian
pengabdian kepada
kepada
masyarakat
masyarakat dalam
secara berkelanjutan;
menjalankan
d)
melakukan
program
pemantauan
dan
pengabdian kepada
evaluasi
terhadap
masyarakat secara
lembaga atau fungsi
berkelanjutan;
pengabdian
kepada
d) melakukan
masyarakat
dalam
pemantauan
dan
melaksanakan program
evaluasi terhadap
pengabdian
kepada
lembaga atau fungsi
masyarakat;
pengabdian kepada e) memiliki
panduan
masyarakat dalam
tentang
kriteria
melaksanakan
pelaksana
pengabdian
program
kepada
masyarakat
pengabdian kepada
dengan mengacu pada
masyarakat;
standar hasil, standar isi,
e) memiliki panduan
dan
standar
proses
tentang
kriteria
pengabdian
kepada
pelaksana
masyarakat;
pengabdian kepada f) mendayagunakan sarana
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No.

Pernyataan Isi
Indikator Kinerja Utama
Standar
(IKU)
masyarakat dengan
dan prasarana pada
mengacu
pada
lembaga lain melalui
standar
hasil,
kerja sama pengabdian
standar isi, dan
kepada masyarakat;
standar
proses g)
melakukan analisis
pengabdian kepada
kebutuhan
yang
masyarakat;
menyangkut
jumlah,
f) mendayagunakan
jenis, dan spesifikasi
sarana
dan
sarana dan prasarana
prasarana
pada
pengabdian
kepada
lembaga
lain
masyarakat; dan
melalui kerja sama h)
menyampaikan
pengabdian kepada
laporan kinerja lembaga
masyarakat;
atau fungsi pengabdian
g) melakukan analisis
kepada
masyarakat
kebutuhan
yang
dalam
menyangkut
menyelenggarakan
jumlah, jenis, dan
program
pengabdian
spesifikasi sarana
kepada
masyarakat
dan
prasarana
paling sedikit melalui
pengabdian kepada
pangkalan
data
masyarakat; dan
pendidikan tinggi.
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LKPT
Kriteria
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No.

Pernyataan Isi
Standar
h) menyampaikan
laporan
kinerja
lembaga atau fungsi
pengabdian kepada
masyarakat dalam
menyelenggarakan
program
pengabdian kepada
masyarakat paling
sedikit
melalui
pangkalan
data
pendidikan tinggi.
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Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Rujukan
LKPT
Kriteria
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H. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada
Masyarakat
No
2

3
4

7

8

9

Target

Capaian
Minimal

Rencana program pengabdian kepada
masyarakat telah disusun dan dikembangkan
sesuai dengan rencana strategis pengabdian
kepada masyarakat IAIN Lhokseumawe;
Pengelola memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat;
Pengelola melaksanakan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
Pimpinan IAIN Lhokseumawe melalui unit
LPPM memberikan penghargaan kepada
pelaksana pengabdian kepada masyarakat
yang berprestasi;
Jumlah MoU penggunaan sarana dan
prasarana pada
lembaga lain melalui
kerjasama
Jumlah LPJ kegiatan pengabdian kepada
masyarakat

100%

100%
100%

73,2%

23

142

I. Dokumen Terkait
1.

Renstra IAIN Lhokseumawe

2.

Renstra PkM

3.

Pedoman PkM

4.

SOP Pelaksanaan PkM

5.

SOP Monitoring dan Evaluasi PkM

6.

SOP Laporan dan Tindak Lanjut PkM
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J. Referensi
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan

Pemerintah

Nomor

4

Tahun

2014

tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Pedoman

Sistem

Penjaminan

Mutu

Pendidikan

Tinggi,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan
Mutu, 2016.
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STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SM.3.8

Penanggung Jawab
Proses

Perumusan

Tanggal

Jabatan

Dr. Nurlaila, S.Pd., M.Pd.

Kapus Pengembangan
Mutu

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

Ketua LPPM

19/04/17

Rektor

19/04/17

Ketua LPM

19/04/17

1. Dr. Al Husaini M.
Pemeriksaan
Daud., MA.
2. Sofyan Arianto, M.Pd.
Penetapan

Tanda
Tangan

Nama

Dr. Hafifuddin, M.Ag

Dr. Al Husaini M. Daud,
Pengendalian MA.
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A. Visi dan Misi IAIN Lhokseumawe
VISI
Menjadikan

Perguruan

Tinggi

Islam

yang

unggul

dan

berwawasan global dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
MISI
1. Mencetak sarjana yang cerdas dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang
islami melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; dan
4. Membangun kerjasama tingkat lokal, nasional, internasional untuk
pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan institusional.
B. Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Untuk mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
bermutu membutuhkan mekanisme pembiayaan yang baik. Oleh karena
itu, pimpinan IAIN Lhokseumawe menetapkan suatu standar yang
merupakan tolok ukur Institusi dalam menyusun kebijakan pendanaan
dan hal-hal yang terkait pembiayaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
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C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Standar
Pendanaan dan Pembiyaan
1.

Rektor

2.

Wakil Rektor II

3.

Wakil Rektor III

4.

Ketua LPM

5.

Ketua LPPM

6.

Kapus PkM

7.

Dekan

8.

Ketua Jurusan

9.

Dosen

D. Definisi Istilah
Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana
dan biaya dalam pelaksanaan PkM yang bersumber dari pemerintah,
masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun
di luar negeri.
E. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat
1. IAIN Lhokseumawe ikut membiayai kegiatan pengabdian kepada
masyarakat

dengan dana yang berasal dari anggaran internal

Institusi sesuai dengan rencana anggaran belanja institusi;
2. IAIN

Lhokseumawe

memfasilitasi

usaha-usaha

untuk

mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang berasal dari pemerintah, kerja sama antar lembaga,
masyarakat

eksternal

sehingga

target

pencapaian

kuantitas

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra
dapat terpenuhi;
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3. IAIN

Lhokseumawe

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

wajib

menyediakan

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

dana

pengelolaan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana
internal sehingga kegiatan pengelolaan seperti seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas
pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan
dengan baik;
4. Pelaksana

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

wajib

menyediakan dana yang bersumber pada butir a dan b standar
pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga
proses berikut yaitu:
a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
f.

Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dapat
tercapai.

5. IAIN

Lhokseumawe

wajib

memiliki

panduan/

ketentuan/

peraturan yang mengatur tentang mekanisme pendanaan dan
pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga
proses tersebut berjalan

secara akuntabel, transparan,

dan

konsisten.
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F. Strategi

Pencapaian

Standar

Tanggal Revisi
Tanggal Berlaku
Kode Dokumen

Pendanaan

:: 19 April 2017
: SM-IAINL-03.a

dan

Pembiayaan

Pengabdian kepada Masyarakat
1. Rektor, Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, lembaga penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi
standar pendanaan pengabdian melalui rapat pimpinan, rapat
dosen, dan pertemuan tambahan jika dirasa perlu;
2. Unit TIPD mensosialisasikan standar pendanaan pengabdian
kepada masyarakat melalui laman (homepage) internal institusi.
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G. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiyaan Pengabdian Kepada Masyarakat
No.

Pernyataan Isi Standar

1)

Pengabdian
kepada
masyarakat
harus
memiliki
sumber
dan
mekanisme
pendanaan
dan
pembiayaan
pengabdian
kepada
masyarakat.

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat
IAIN
Lhokseumawe
harus
memiliki
sumber
dan
mekanisme pendanaan dan
pembiayaan
pengabdian
kepada masyarakat.

2)

Perguruan tinggi wajib
menyediakan
dana
internal untuk pengabdian
kepada masyarakat.

IAIN
Lhokseumawe
menyediakan dana internal
untuk pengabdian kepada
masyarakat.

3)

Selain dari dana internal Selain
perguruan
tinggi, IAIN

BUKU STANDAR SPMI

dari

dana internal
Lhokseumawe,

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)
Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat
IAIN
Lhokseumawe harus memiliki
sumber
dan
mekanisme
pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat,
dengan
mempertimbangkan
prinsip-prinsip ajaran Islam,
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan Rektor dan mengacu
pada ketentuan yang ditetapkan
Direktur Jenderal.
IAIN
Lhokseumawe
menyediakan dana internal
untuk
pengabdian
kepada
masyarakat
setiao
tahun
anggaran
sesuai
dengan
kebutuhan
dosen
dan
mahasiswa
Selain dari dana internal,
pendanaan pengabdian kepada

Rujukan
LKPT
Kriteria
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No.

Pernyataan Isi Standar
pendanaan
pengabdian
kepada masyarakat dapat
bersumber
dari
pemerintah, kerja sama
dengan lembaga lain di
dalam maupun di luar
negeri, atau dana dari
masyarakat.

4)

Pendanaan

pengabdian
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan
(IKU)
(IKT)
pendanaan
pengabdian masyarakat IAIN Lhokseumawe
kepada masyarakat dapat dapat bersumber dari:
bersumber dari pemerintah, a) anggaran
Kementerian
kerja sama dengan lembaga
Agama;
lain di dalam maupun di luar b) anggaran
negeri, atau dana dari
kementerian/lembaga
masyarakat.
pemerintah lain;
c) pemerintah daerah;
d) dunia usaha;
e) bantuan
negara/donor
negara asing;
f) organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum dan tidak
berbadan hukum;
g) perorangan;
h) sumber lain yang sah dan
tidak mengikat
yang tidak mempengaruhi
independensi proses dan hasil
pengabdian
kepada
masyarakat.
Pendanaan
pengabdian a) Adanya laporan kegiatan

Rujukan
LKPT
Kriteria
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No.

Pernyataan Isi Standar
kepada masyarakat bagi
dosen
atau
instruktur
sebagaimana
dimaksud
pada ayat 2) digunakan
untuk membiayai:
a) perencanaan
pengabdian
kepada
masyarakat;
b) pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat;
c) pengendalian
pengabdian
kepada
masyarakat;
d) pemantauan
dan
evaluasi
pengabdian
kepada masyarakat;
e) pelaporan pengabdian
kepada
masyarakat;
dan
f) diseminasi
hasil
pengabdian
kepada
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Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Tambahan
(IKU)
(IKT)
kepada masyarakat
bagi
perencanaan PkM secara
dosen atau instruktur di IAIN
rinci dan trasnparan;
Lhokseumawe sebagaimana b) Adanya laporan kegiatan
dimaksud pada
ayat 2)
pelaksanaan PkM secara rinci
digunakan untuk membiayai:
dan transparan;
a) perencanaan pengabdian c) Adanya laporan kegiatan
kepada masyarakat;
pengendalian PkM secara
b)
pelaksanaan
rinci dan transparan;
pengabdian
kepada d) Adanya laporan kegiatan
masyarakat;
pemantauan PkM secara
c) pengendalian pengabdian
rinci dan transparan
kepada masyarakat;
d)
pemantauan
dan
evaluasi
pengabdian
kepada masyarakat;
e) pelaporan
pengabdian
kepada masyarakat; dan
f) diseminasi
hasil
pengabdian
kepada
masyarakat.
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Pernyataan Isi Standar

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Indikator Kinerja Tambahan
(IKT)

masyarakat.
Mekanisme
pendanaan
dan
pembiayaan
pengabdian
kepada
masyarakat diatur oleh
pemimpin
perguruan
tinggi.

Mekanisme pendanaan dan
pembiayaan
pengabdian
kepada masyarakat di IAIN
Lhokseumawe diatur dalam
Keputusan Rektor.

Mekanisme pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat
di
IAIN
Lhokseumawe diatur dalam
Keputusan
Rektor
dengan
mengacu pada ketentuan yang
ditetapkan Direktur Jenderal.

6)

Perguruan tinggi wajib
menyediakan
dana
pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.

IAIN
Lhokseumawe
menyediakan
dana
pengelolaan
pengabdian
kepada masyarakat.

7)

Dana
pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat 7)
digunakan
untuk
membiayai:
a) manajemen pengabdian
kepada
masyarakat

Dana
pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
sebagaimana
dimaksud pada ayat 7)
digunakan untuk membiayai:
a) manajemen
pengabdian
kepada masyarakat yang
terdiri atas seleksi proposal,

IAIN
Lhokseumawe
menyediakan dana pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
yang besarannya ditetapkan
dalam keputusan Rektor.
a) Tesedianya
SOP
atau
petunuuk teknis pembiayaan
manajemen Pkm;
b) Tersedianya
SOP
atau
petunjuk teknis pendaan
peningkatan
kapasitas
pelaksana PkM

No.
5)
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H. Indikator Pencapaian Standar
No

Target

Capaian Minimal

1

Ketersediaan dana internal untuk
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat

50 Juta/kegiatan/
Jurusan

2

Kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat yang didanai oleh pihak
eksternal (pemerintah, masyarakat,
kerja sama antar lembaga)

3

Jumlah
minimal
kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
yang didanai oleh pihak eksternal
(pemerintah,
masyarakat,
kerja
sama antar lembaga)

4

Ketercukupan dana per kegiatan
pengabdian kepada masyarakat

5

Ketersediaan
dokumen
yang
mengatur mekanisme pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat.

5 kegiatan

Tersedia

I. Dokumen Terkait
1. Renstra IAIN Lhokseumawe
2. Renstra PkM
3. Pedoman PkM
4. SOP Pelaksanaan PkM
5. SOP kerjasama di bidang PkM
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