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BAB I 

VISI DAN MISI 

 

VISI: 

Misericordia Veritatis: 

Melalui keutuhan pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi; STKIP Pamane Talino adalah institusi 

pendidikan pencetak guru dan wirausahawan di bidang pendidikan yang mengedepankan kualitas, 

professionalisme, integritas akademis dan moral berdasarkan kebenaran dalam semangat tradisi 

intelektual Ordo Dominikan 

 

MISI: 

1. Mengelola Pendidikan tinggi untuk guru dan mereka yang akan terlibat di dalam bisnis dunia 

Pendidikan secara professional, handal dan berintegritas sesuai dengan tuntutan nasional dan 

Asia Tenggara dalam koridor Tridharma Pendidikan Tinggi 

2. Menghasilkan tenaga Pendidikan yang menjunjung tinggi keahlian dan intelektual dibarengi 

dengan integritas kemanusian serta iman kristiani di dalam konteks tradisi intelektual Dominikan 

yang menyelaraskan iman dan akal budi 

3. Menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha di dunia Pendidikan di dalam konteks bangsa 

dan Asia Tenggara 

4. Menghasilkan agen dialog antara Gereja dan masyarakat lokal, nasional dan Kawasan Asia 

Tenggara melalui kurikulum STKIP Pamane Talino dan kegiatan ekstra kurikuler sesuai 

dengan tuntutan Tridharma Pendidikan tinggi 
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Bab II 

STANDAR MUTU TRIDHARMA 

A. Bidang Pembelajaran 

1. Standar Kompetensi Lulusan (S.1.1) 

a. Rationale Standar Kompetensi Lulusan STKIP Pamane Talino 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dirumuskan dengan dua pertimbangan sebagai berikut. 

Pertama, Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses 

Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar 

Pembiayaan Pembelajaran. Kedua, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai sarana 

komunikasi atas target institusional yang hendak dicapai kepada semua pemangku 

kepentingan terkait. 

b. Definisi istilah 

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

2) Capaian Pembelajaran Lulusan adalah akumulasi kemampuan pada akhir proses belajar 

yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, 

dan pengalaman kerja yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses belajar. 

3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan pernyataan kualitas 

sumberdaya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya dinyatakan dalam 

learning outcome (capaian pembelajaran) . 

4) Tradisi Intelektual Ordo Dominikan merupakan pendidikan yang mengedepankan nilai 

belas kasih, kebenaran , dan kemanusiaan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

5)  Naskah Akademik merupakan dokumen yang berisi rumusan kurikulum program studi. 

6)  Lulusan adalah seseorang yang telah menyelesaikan proses pembelajaran di perguruan 

tinggi selama jangka waktu tertentu. 
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Tabel 1 Standar Kompetensi Lulusan (S 1.1) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

1.1.1 Program studi harus 

memiliki SKL yang 

dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran 

lulusan sesuai dengan visi 

dan misi program studi, 

KKNI, dan Tradisi 

Intelektual Ordo 

Dominikan. 

 

 

Melakukan sosialisasi 

kepada semua pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

memenuhi standar 

kualifikasi lulusan.  

 

rumusan SKL 

versi final 

 

1. Rumusan SKL 

memuat unsur utama 

visi dan misi: Cerdas 

Bermoral 

2. Prinsip Bersama: 

Kebebasan dan 

tanggung jawab, iman 

dan akal budi, 

komunitas dalam 

keberagaman, dan 

pewartaan kebenaran  

3. Pernyataan 

kemampuan sesuai 

KKNI 

4. Rumusan SKL 

diperbaharui paling 

lama setiap 4 tahun 

1. Dokumen SKL 

2. Bukti 

Penyempurnaan 

Dokumen SKL 

Kaprodi 

1.1.2 Program studi harus 

memiliki rumusan CPL 

yang mengacu KKNI dan 

Tradisi Intelektual Ordo 

Dominikan 

Meharuskan program studi 

untuk memenuhi rumusan 

CPL dan membuat standar 

kualifikasi dan evaluasi 

lulusan. 

 

Ketersediaan 

rumusan capaian 

pembelajaran 

1. Rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan 

(CPL) memuat aspek 

sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan; 

2. Dikembangkan sesuai 

rumusan capaian 

pembelajaran yang 

disepakati oleh 

asosiasi ilmu program 

studi 

3. Rumusan CP 

1. Rumusan CPL 

2. Bukti 

Pembaharuan 

CPL 

3. Pedoman 

penilaian yang 

memuat aspek 

sikap, 

pengetahuan, 

dan ketrampilan 

4. Rubrik 

penilaian yang 

Kaprodi 
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diperbaharui paling 

lama 4 tahun sekali 

memuat aspek 

sikap, 

pengetahuan, 

dan ketrampilan 

1.1.3 Program Studi harus 

mengevaluasi capaian 

pembelajaran dalam naskah 

akademik 

Melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan 

kompetensi kualifikasi 

lulusan sebagai proses 

pembelajaran 

 

Ketersediaan 

capaian 

pembelajaran  

1. Capaian Pembelajaran 

tercantum dalam 

naskah akademik 

2. Capaian Pembelajaran 

mencakup unsur 

dalam SN Dikti, 

KKNI, VMTS Prodi, 

asosiasi program studi 

dan tradisi intelektual 

Ordo Dominikan 

Naskah Akademik Kaprodi 

Tim 

Kurikulum 

1.1.4 Wakil Ketua I harus 

melaksanakan 

pengendalian mutu 

berdasarkan hasil evaluasi 

capaian pembelajaran 

Pengendalian dilakukan 

secara periodik 

Ketersediaan 

dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian CP 

dilakukan setiap 1 tahun 

saat peninjauan 

kurikulum  

1. Dokumen 

pengendalian CP 

2. Berita Acara 

pengendalian 

WK I 

1.1.5 Lulusan harus memiliki 

kompetensi dalam bidang 

keahliannya 

Melakukan evaluasi 

terhadap hasil pemantauan 

bersama dengan semua 

pihak yang 

bertanggungjawab untuk 

memenuhi isi standar. 

Rerata IPK  Rerata IPK lulusan ≥ 

2.75 

Rerata IPK lulusan 

per tahun akademik 

WK I 

Kaprodi 

1.1.6 Lulusan harus memiliki 

kemampuan 

berkomunikasi yang baik 

dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris serta 

berperilaku cerdas dan 

Melakukan perbaikan 

terhadap pelaksanaan 

pemenuhan isi standar 

berdasarkan hasil evaluasi 

1. Nilai mata 

kuliah Bahasa 

Indonesia dan 

Bahasa Inggris 

2. Kinerja alumni 

mengacu pada 

1. Rata-rata nilai mata 

kuliah Bahasa 

Indonesia minimal B, 

dan Bahasa Inggris 

minimal C 

2. Rata-rata skor 

1. Nilai mata 

kuliah Bahasa 

Indonesia dan 

Bahasa Inggris 

(menyimak, 

membaca, 

WK I 

WK III 

Kaprodi 
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bermoral 4 prinsip dasar 

Kebebasan 

dan tanggung 

jawab, iman 

dan akal budi, 

komunitas 

dalam 

keberagaman, 

dan pewartaan 

kebenaran 

kuesioner kepuasan 

pengguna lulusan 

minimal 70% dari 

nilai maksimal 

menulis, dan 

berbicara) per 

tahun akademik 

2. Data survei 

kepuasan 

pengguna 

lulusan yang 

dilakukan oleh 

Pusat Karir  
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2. Standar Isi Pembelajaran (S.1.2) 

a. Rationale Standar Isi Pembelajaran STKIP Pamane Talino 

Proses menghasilkan lulusan yang cerdas dan bermoral sesuai dengan visi dan misi STKIP 

Pamane Talino, perlu rancangan isi pembelajaran yang tepat berdasarkan tingkat kedalaman 

dan keluasan sesuai jenjang KKNI mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 

pasal 8 hingga 9, yang meharuskan STKIP Pamane Talino memiliki standar isi 

pembelajaran yang digunakan sebagai acuan pengembangan standar proses pembelajaran, 

standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan. 

b. Definisi istilah 

1) Penyempurnaan kurikulum merupakan agenda periodik bidang akademik STKIP 

Pamane Talino tentang revisi dan perbaikan kurikulum yang telah digunakan selama 5 

tahun , berdasarkan relevansi visi dan misi, serta data tracer study, dan masukan dari 

lulusan dan pengguna lulusan.  

2) Tradisi Intelektual Ordo Dominikan merupakan pendidikan yang mengedepankan nilai 

belas kasih, kebenaran , dan kemanusiaan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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Tabel 2 Standar Isi Pembelajaran (S 1.2) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

1.2.1 Isi kurikulum harus 

disusun dengan 

mengacu pada visi dan 

misi sekolah tinggi dan 

karakteristik tradisi 

intelektual Ordo 

Dominikan 

Penyusunan kurikulum 

Prodi dilakukan dalam 

workshop 

penyempurnaan 

kurikulum 

 

Kesesuaian kurikulum 

dengan visi dan misi 

Sekolah Tinggi dan 

pendidikan  Ordo 

Dominikan 

Kurikulum memuat 

matakuliah harus 

STKIP Pamane 

Talino 

1. Dokumen 

Kurikulum prodi 

2. Daftar mata 

kuliah 

WK I 

Kaprodi 

1.2.2 Isi kurikulum harus 

sesuai dengan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

berintegrasi pada hasil 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

relevan dengan bidang 

Pelaksanaan kurikulum 

dilakukan dalam 

pembelajaran 

Kesesuaian antara isi 

pembelajaran dengan 

RPS  

1. Isi pembelajaran 

sesuai dengan  

RPS  

2. Hasil penelitian 

dosen terintegrasi 

pada sebagian dari 

isi pembelajaran  

3. Hasil yang 

diperoleh dari 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

terintegrasi pada 

sebagian dari isi 

pembelajaran  

RPS direview oleh 

Tim Reviewer RPS 

yang dibentuk oleh 

Ketua Program Studi 

WK I 

 

Kaprodi 

 

Tim 

Reviewer 

RPS 

 

Dosen 

Pengampu 

mata kuliah 

1.2.3 Kurikulum harus 

memberi ruang pada 

setiap mahasiswa untuk 

memilih mata kuliah 

sesuai dengan minatnya 

Menugaskan dosen 

Pembimbing Akademik 

membantu mahasiswa 

dalam memilih, 

mempertimbangkan, 

dan menentukan mata 

Ketersediaan mata 

kuliah pilihan 

Setiap mahasiswa 

dapat menempuh 

mata kuliah pilihan 

yang jumlah sks-nya 

diatur oleh masing-

masing prodi 

1. Kurikulum Prodi 

2. Buku Panduan 

Akademik 

Kaprodi 
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kuliah yang harus 

ditempuh pada setiap 

semester 

 

1.2.4 Program Studi harus 

melakukan peninjauan 

kurikulum  

Peninjuan kurikulum 

dilakukan secara 

periodik sekali setiap 2 

(dua) tahun 

Catatan atau rangkuman 

hasil peninjauan 

kurikulum 

Peninjauan 

kurikulum dilakukan  

setiap 2 tahun 

setelah disahkan 

 

1. Dokumen 

peninjuan kurikulum 

2. Notulen 

peninjauan 

kurikulum 

WK I 

Kaprodi 

1.2.5 Ketua harus 

melaksanakan 

pengendalian 

berdasarkan hasil 

peninjauan kurikulum 

Pengendalian dilakukan 

secara periodik 

Ketersediaan dokumen 

hasil pengendalian  

Pengendalian 

kurikulum dilakukan 

setiap 1 tahun 

setelah peninjauan 

kurikulum  

1. Dokumen 

pengendalian 

kurikulum 

2. Berita Acara 

pengendalian 

Ketua 

1.2.6 Penyempurnaan 

kurikulum harus  

dilakukan secara 

periodik dan melibatkan 

pengguna lulusan  

Diskusi setiap akhir 

tahun akademik atas 

masukan tentang 

kurikulum melibatkan 

alumni dan pengguna 

lulusan sebagai acuan 

bagi penyempurnaan 

Rangkuman rancangan 

penyempurnaan 

kurikulum  

1. Penyempurnaan 

kurikulum 

dilakukan setiap 

5tahun  

2. Penyempurnaan 

kurikulum 

melibatkan: pakar, 

alumni dan 

pengguna lulusan 

Notulensi peninjauan 

dan diskusi atas 

masukan tentang 

kurikulum 

WK I 

Kaprodi 
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3. Standar Proses Pembelajaran (S.1.3) 

a. Rationale Standar Isi Pembelajaran STKIP Pamane Talino 

Standar proses pembelajaran disusun untuk memberikan pedoman mengenai strategi 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Proses pembelajaran yang baik merupakan 

jaminan terimplementasinya visi, misi, tujuan, dan strategi di dalam pembelajaran secara 

internal. Dasar  utama dari relasi pembelajaran di STKIP Pamane Talino adalah 4 (empat) nilai 

dasar STKIP Pamane Talino yang merupakan terjemahan dari Misericordia Veritatis. Standar 

proses pembelajaran meletakkan dasar akuntabilitas dan transparansi publik terhadap pengelolaan 

pembelajaran di STKIP Pamane Talino.  

b. Definisi Istilah 

1) Karakteristik proses pembelajaran merupakan kekhasan proses pembelajaran yang 

mencakup kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa serta mengintergrasikan 4 (empat) nilai dasar pendidikan 

STKIP Pamane Talino. 

2) Tradisi Intelektual Ordo Dominikan merupakan pendidikan yang mengedepankan nilai 

belas kasih, kebenaran , dan kemanusiaan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan 

pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 
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Tabel 3 Standar Proses Pembelajaran (S 1.3) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

1.3.1 Setiap Program Studi 

harus menetapkan 

karakteristik proses 

pembelajaran yang 

mengacu pada SN Dikti, 

visi dan misi Prodi, serta 

Tradisi Intelektual 

Ordo Dominikan 

Melakukan sosialisasi 

karakteristik proses 

pembelajaran agar 

dipahami oleh seluruh 

dosen 

Adanya proses 

pembelajaran yang 

mengacu pada SN 

Dikti, visi dan misi 

Prodi, serta Tradisi 

Intelektual Ordo 

Dominikan.  

 

 

RPS memuat 

karakteristik proses 

pembelajaran 

1. Dokumen 

Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS)  

2. Bahan Ajar 

 

 

Kaprodi 

Dosen 

Pengampu 

1.3.2 Dosen pengampu harus 

mengintegrasikan hasil 

penelitian dan 

pembelajaran yang 

diperoleh dari kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat ke dalam 

RPS 
 

Memastikan hasil 

penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat 

terintegrasi dalam 

RPS 

Ketersediaan RPS yang 

mengintegrasikan hasil 

penelitian dan 

pembelajaran yang 

diperoleh dari kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 

Adanya RPS mata 

kuliah yang 

menuPnjukkan 

terintegrasinya hasil 

penelitian dan 

pengabdian dosen 

RPS Kaprodi 

Dosen 

Pengampu 

1.3.3 Dosen pengampu harus 

menerapkan model 

pembelajaran yang 

bervariasi dan sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran 

 

Penerapan model 

pembelajaran  

dilakukan dalam 

proses pembelajaran 

Adanya variasi model 

pembelajaran 

Minimal ada 3 jenis 

model pembelajaran  

yang digunakan 

setiap Prodi 

RPS  Kaprodi 

Dosen 

Pengampu 

1.3.4 Program studi harus 

menerapkan sistem 

pembimbingan akademik 

Pelaksanaan sistem 

pembimbingan yang 

efektif dan efisien 

1. Dosen Pembimbing 

Akademik dan 

Skripsi telah 

1. Rata-rata 

banyaknya 

mahasiswa per 

1. Data rata-rata 

banyaknya 

mahasiswa per 

Kaprodi 

Dosen PA 

Dosen 
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dan skripsi dengan baik 

 

 

sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa 

mendapat mandat 

untuk melayani  

setiap mahasiswa 

2. pedoman 

pembimbingan 

akademik dan 

skripsi yang telah 

disahkan oleh 

Pimpinan STKIP 

Pamane Talino 

. 

dosen 

pembimbing 

akademik 

maksimal 30 

2. Seorang 

mahasiswa 

mendapatkan 

bimbingan 

minimal 2 kali per 

semester 

3. Rata-rata 

banyaknya 

mahasiswa per 

dosen 

pembimbing 

skripsi maksimal 

30  

4. Waktu 

penyelesaian 

skripsi yang ideal 

adalah 6 bulan 

5. Setiap Dosen 

Pembimbing 

skripsi harus 

mempunyai 

kualifikasi 

minimal S2 pada 

bidang yang 

linear atau 

serumpun 

dosen 

Pembimbing 

Akademik dan 

skripsi 

2. Dokumen 

pembimbingan 

academik dan 

skripsi 

3. Pedoman 

pembuatan 

skripsi 

Pembimbing 

Skripsi 

1.3.5 Setiap Program Studi Mengevaluasi proses Rencana kerja review RPS dikembangkan 1. Perangkat Kaprodi  
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harus mereview RPS pembelajaran secara 

periodik 

RPS dan daftar nama 

anggota Tim Reviewer 

RPS Program Studi 

dengan 

mempertimbangkan 

aspek: 

a. interaktif 

b. holistic 

c. integrative 

d. saintifik 

e. kontekstual 

f. kolaboratif 

g. berpusat pada 

mahasiswa 

Review RPS 

(formulir, 

check-list, dlsb.) 

2. Hasil Review 

RPS 

Tim 

Reviewer 

1.3.6 Pelaksanaan proses 

pembelajaran harus 

dimonitor dan dikaji 

setiap semester 

Mengevaluasi proses 

pembelajaran secara 

periodik 

Ketersediaan : 

a. Berita Acara 

Perkuliahan 

b. RPS 

 

 

1. Dosen pengampu 

melaksanakan 16 

kali pertemuan 

sesuai jadwal 

2. Setiap mahasiswa 

menghadiri 

minimal 75% 

proses 

pembelajaran 

3. Kesesuaian antara 

rencana materi 

pembelajaran, soal 

ujian, dan sumber 

belajar dengan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

3. Berita acara 

perkuliahan 

4. Lembar 

Monitoring 

perkuliahan 

5. Rata-rata hasil 

monitoring 

perkuliahan 

 

Kaprodi 

 

1.3.7 Wakil Ketua I harus 

melaksanakan 

pengendalian 

berdasarkan hasil 

monitoring RPS dan 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodik 

Ketersediaan dokumen 

hasil pengendalian  

Pengendalian RPS 

dan proses 

pembelajaran 

dilakukan setiap 

akhir semester  

1. Dokumen 

pengendalian  

2. Berita Acara 

pengendalian 

WK I 
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proses pembelajaran 

1.3.8 Program studi harus 

meningkatkan suasana 

akademik secara 

berkesinambungan 

Pengembangan 

dilakukan dengan 

mengacu pada hasil 

evaluasi guna 

peningkatan kualitas 

proses pembelajaran 

1. Adanya kebijakan  

tentang suasana 

akademik 

2. Ketersediaan jenis 

prasarana, sarana, 

dan dana 

3. Adanya program 

dan kegiatan 

akademik untuk 

menciptakan 

suasana akademik 

1. Kebijakan suasana 

akademik 

2. Interaksi 

akademik antar 

seluruh civitas 

akademika 

Kebijakan suasana 

akademik 

Ketua 

WK I 
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4. Standar Penilaian Pembelajaran (S.1.4) 

a. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran  

Untuk mewujudkan visi dan misi STKIP Pamane Talino terutama dalam  menyiapkan 

lulusan yang memiliki keunggulan akademik dan soft skill maka perlu ditetapkan standar 

penilaian sebagai pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini mengacu pada 

Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi. 

b. Definisi istilah 

1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:  

memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.  

3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung.  

4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati 

antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang 

dinilai.  

5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.  

6) Prinsip transparan  merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan.  

7) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta Didik.  

8) Pengelolaan nilai merupakan kegiatan untuk meng-administrasikan hasil evaluasi 

belajar mahasiswa pada Basis Data Nilai.  

9) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis, tes lisan, observasi, 

tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.  

10) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi laporan nilai mata kuliah yang 

ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut.  

11) Transkrip adalah laporan kemajuan studi mahasiswa yang berisi nilai-nilai mata kuliah 

yang telah ditempuh selama studi 
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Tabel 4 Standar Penilaian Pembelajaran (S 1.4) 

No Standar Strategi 

Pelaksanaan 

Indikator  Kriteria  Data yang 

dibutuhkan  

Penanggung

jawab 

1.4.1 Setiap Program Studi harus 

menetapkan standar penilaian 

pembelajaran yang 

mencakup:  

a. prinsip penilaian 

(edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan 

transparan yang 

dilakukan secara 

terintegrasi);  

b. teknik dan instrumen 

penilaian; 

c. mekanisme dan prosedur 

penilaian; 

d. pelaksanaan penilaian, 

pelaporan penilaian,  dan  

kelulusan mahasiswa.  

Menyusun, 

menyampaikan, 

menyepakati tahap, 

teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian 

antara penilai dan 

yang dinilai sesuai 

dengan rencana 

pembelajaran;  

 

Menyusun prosedur 

penilaian 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 5 

prinsip penilaian 

 

 

Seluruh prinsip 

penilaian telah 

terintegrasi dalam 

prosedur penilaian 

pembelajaran  

Terpenuhinya 

Minimal 4 dari 5 

prinsip yang 

digunakan dalam 

menetapkan 

standar penilaian 

pembelajaran 

 

 

 

1. Pedoman 

Penilaian 

Pembelajaran 

2. Dokumen 

prosedur 

penilaian 

pembelajaran 

3. Peraturan 

Akademik 

 

Pedoman dan 

prosedur penilaian 

pembelajaran; 

 

Perangkat 

(instrumen) 

penilaian 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 5 

prinsip penilaian 

WK I 

Kaprodi 

1.4.2 Dosen harus menggunakan  

teknik dan instrumen 

penilaian yang terdiri atas: 

a. observasi; 

b. partisipasi; 

c. unjuk kerja; 

d. tes tertulis; 

e. tes lisan; 

f. angket.  

Melaksanakan 

penilaian sesuai 

dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot 

penilaian yang 

memuat prinsip 

penilaian yang telah 

ditetapkan. 

Ketersediaan teknik 

dan instrumen 

penilaian 

 

Seluruh dosen terlatih 

dan mampu 

mengaplikasikan 

prosedur penilaian 

pembelajaran dengan 

Adanya teknik dan 

instrumen penilaian 

 

Rekaman seluruh 

proses sosialisasi, 

dan pelatihan dosen 

untuk 

mengaplikasikan 5 

prinsip penilaian 

Teknik dan 

intsrumen penilaian 

Kaprodi 

Dosen  
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Menetapkan dan 

memberlakukan 

prosedur 

penilaian 

 

5 prinsip 

1.4.3 Program studi harus 

melaksanakan mekanisme 

penilaian secara konsisten. 

 

Melaksanakan proses 

penilaian sesuai 

dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot 

penilaian yang 

memuat prinsip 

penilaian yang telah 

ditetapkan. 

1. Ketersediaan 

Panduan dan 

Prosedur Penilaian 

(evaluasi) 

pembelajaran 

2. Keterlaksanaan 

mekanisme dan 

prosedur penilaian 

3. Ketepatan waktu 

penyelesaian 

penilaian hasil 

pembelajaran 

4. Ketersediaan 

informasi hasil 

penilaian 

1. Tersedianya 

panduan 

penilaian 

pembelajaran 

2. Maksimal 2 

minggu dosen 

pengampu 

memberikan  

hasil penilaian 

3. Dosen 

pengampu harus 

mengembalikan 

pekerjaan dan 

penilaian 

mahasiswa 

Hasil evaluasi 

pembelajaran 

Kaprodi 

Dosen 

1.4.4 Ketua Program Studi harus 

melakukan evaluasi  atau 

mengaudit proses penilaian 

pada akhir semester  

Mengevaluasi proses 

penilaian 

pembelajaran secara 

periodik 

Ketersediaan  lembar 

evaluasi Penilaian 

Pembelajaran 

Dosen telah 

melaksanakan 

mekanisme 

penilaian 

pembelajaran 

1. Hasil evaluasi 

Penilaian 

Pembelajaran 

2. Berita Acara 

evaluasi 

penilaian 

pembelajaran 

Kaprodi 

1.4.5 Wakil Ketua I harus 

melaksanakan pengendalian 

berdasarkan hasil evaluasi 

penilaian pembelajaran 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodik 

Ketersediaan 

dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian  

penilaian 

pembelajaran 

dilakukan setiap 

1. Dokumen 

pengendalian  

2. Berita Acara 

pengendalian 

WK I 
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akhir semester  

1.4.6 Program studi harus 
melakukan peningkatan 

standar penilaian  

Pengembangan 

dilakukan dengan 

mengacu pada hasil 

evaluasi guna 

peningkatan kualitas 

penilaian 

pembelajaran 

Ketersediaan hasil 

evaluasi dan 

pengendalian 

Peningkatan 

standar penilaian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen hasil 

evaluasi dan 

pengendalian 

Kaprodi 
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5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (S 1.5) 

a. Rationale Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Untuk mewujudkan visi dan misi STKIP Pamane Talino terutama dalam  menyiapkan 

lulusan yang memiliki keunggulan akademik dan soft skill maka perlu ditetapkan standar 

penilaian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini mengacu pada 

Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi. 

b. Definisi dan  istilah 

1. Key Peformance Index (KPI) merupakan instrumen assessmen untuk mengukur kinerja 

dosen dan tenaga kependidikan.  
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Tabel  5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (S 1.5) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

1.5.1 STKIP Pamane Talino 

memiliki sistem 

perekrutan, 

penempatan, 

pengembangan, dan 

pemberhentian dosen 

dan tenaga 

kependidikan  yang 

menjamin mutu 

penyelenggaraan 

program akademik 

Menyusun, 

menyampaikan, dan 

menyepakati sistem  

penempatan, 

pengembangan, dan 

pemberhentian dosen dan 

tenaga kependidikan 

 

 

Pedoman tertulis 

tentang sistem seleksi, 

perekrutan, 

penempatan, 

pengembangan, dan 

pemberhentian dosen 

dan tenaga 

kependidikan  dan 

dilaksanakan secara 

konsisten 

1. Ada pedoman 

tertulis yang lengkap 

tentang sistem 

seleksi, perekrutan, 

penempatan, 

pengembangan, dan 

pemberhentian 

dosen dan tenaga 

kependidikan   

2. Ada bukti 

pelaksanaan seleksi, 

perekrutan, 

penempatan, 

pengembangan, dan 

pemberhentian 

dosen dan tenaga 

kependidikan   

1. Dokumen 

pedoman 

personalia 

2. Dokumen 

bukti 

pelaksanaan  

3. Dokumen 

bukti 

peninjauan 

dokumen 

Sekjen 

1.5.2 Program studi harus 

memiliki jumlah dosen 

yang  menjamin mutu 

program akademik 

Melaksanakan sistem 

penempatan dosen yang 

memenuhi kualifikasi 

dalam prodi 

 

 

1. Rasio mahasiswa 

terhadap dosen 

(RMD) tetap yang 

linear atau serumpun 

dengan program 

studi 

2. Rata-rata beban 

dosen per semester 

3. Kesesuaian keahlian 

dosen dengan mata 

kuliah yang 

diajarkan 

1. 27 ≤ RMD ≤ 33 

2. Semua mata kuliah 

diajar oleh dosen 

yang sesuai bidang 

keahliaannya 

1. Data jumlah 

dosen tetap 

dan jumlah 

mahasiswa 

dalam 

Pangkalan 

Data Dikti 

2. Data daftar 

mata kuliah 

serta dosen 

pengampu 

Kaprodi 

Sekretaris 

Prodi 

Operator PD 

Dikti 
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1.5.3 STKIP Pamane Talino 

harus memiliki jumlah 

tenaga kependidikan 

yang  sesuai dengan  

bidang keahliannya 

Melaksanakan sistem 

penempatan tenaga 

kependidikan yang 

memenuhi kualifikasi 

dalam prodi 

Penempatan tenaga 

kependidikan sesuai 

dengan bidang keahlian 

Setiap unit diisi oleh 

tenaga kependidikan 

yang sesuai dengan 

bidang keahliannya 

Data tenaga 

kependidikan 

Sekjen 

1.5.4 Menjalankan 

monitoring dan 

evaluasi kinerja dosen 

dalam melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

 Melakukan monitoring 

dan evaluasi kinerja 

dosen 

1. Pelaksanaan 

monitoring dan 

evaluasi kinerja 

dosen dalam 

melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan 

Tinggi 

2. Ketersediaan  KPI 

(Key Performance 

Index) 

Bukti kinerja dosen 

yang terdokumentasi 

Bukti kinerja 

dosen dalam 

bidang 

pendidikan, 

penelitian, dan 

pengabdian pada 

masyarakat 

Sekjen 

Kaprodi 

BPM 

1.5.5 Menjalankan 

monitoring dan 

evaluasi kinerja tenaga 

kependidikan 

Melakukan monitoring 

dan evaluasi kinerja 

dosen 

1. Pelaksanaan 

monitoring dan 

evaluasi kinerja 

tenaga kependidikan 

2. Ketersediaan  KPI 

(Key Performance 

Index) 

Bukti kinerja tenaga 

kependidikan yang 

terdokumentasi 

Bukti kinerja 

tenaga 

kependidikan  

Sekjen 

BPM 

1.5.6 Ketua harus 

melaksanakan 

pengendalian 

berdasarkan hasil 

monitoring dan 

evaluasi kinerja dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

Melakukan pengendalian 

secara periodic 

berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi 

Ketersediaan dokumen 

hasil pengendalian  

Pengendalian  kinerja 

dosen dan tenaga 

kependidikan dilakukan 

setiap tahun  

1. Dokumen 

pengendalian  

2. Berita Acara 

pengendalian 

Ketua 

1.5.7 STKIP Pamane Talino Mengembangkan Adanya uji kompetensi Adanya mekanisme uji Hasil uji Ketua 
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harus meningkatkan 

kompetensi dosen dan 

tenaga kependidikan 

kompetensi dosen dan 

tenaga kependidikan guna 

meningkatkan mutu 

bagi dosen dan tenaga 

kependidikan 

kompetensi dosen dan 

tenaga kependidikan 

kompetensi 
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6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (S 1.6) 

a. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Berdasarkan visi dan misi STKIP Pamane Talino maka ditetapkan standar sarana dan 

prasarana pembelajaran agar menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, Ketua 

Program Studi, ketua laboratorium, serta semua badan/lembaga/pusat/unit terkait untuk 

secara sinergis mewujudkan visi dan misi STKIP Pamane Talino.  

b. Definisi dan Istilah 

1) Fasilitas Umum merupakan prasarana kampus yang dapat dipergunakan untuk seluruh 

sivitas akademika 

2) Standar Sarana Pembelajaran merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi 

tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 Standar Mutu Tri Dharma 

 

Tabel 6 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran (1.6) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

1.6.1 STKIP Pamane Talino 

harus memiliki standar 

prasarana pembelajaran 

paling sedikit terdiri atas:  

lahan, ruang kelas, 

perpustakaan, 

laboratorium, tempat 

berolahraga, ruang untuk 

berkesenian, ruang unit 

kegiatan mahasiswa,  ruang 

pimpinan perguruan tinggi, 

ruang dosen,  ruang unit, 

tempat ibadah, dan fasilitas 

umum.  

Menyelenggarakan 

koordinasi antara 

pimpinan dan bagian 

Kustodian secara berkala 

untuk mengevaluasi 

keberadaan sarana dan 

prasarana agar proses 

pendidikan dapat tetap 

berjalan dengan baik dan 

bermutu 

 

Ketersediaan standar 

sarana dan prasana 

Adanya survey 

ketersediaan sarana 

pembelajaran 

Data Inventaris 

Sarana-

Prasarana 

Kampus 

Kustodian 

1.6.2 STKIP Pamane Talino 

harus memiliki lahan yang 

berada dalam lingkungan 

yang secara ekologis 

nyaman dan sehat untuk 

menunjang proses 

pembelajaran. 

Membersihkan dan 

merapikan lingkungan 

kampus setiap hari sesuai 

standar yang ditentukan. 

 

Ketersediaan prasarana 

lahan yang berada 

dalam lingkungan yang 

secara ekologis nyaman 

dan sehat untuk 

menunjang proses 

pembelajaran. 

Lahan sebagai 

prasarana secara 

ekologis nyaman dan 

sehat 

SOP Layanan 

Kebersihan 

Kampus; 

Jadwal Kerja 

Kebersihan 

Kampus. 

Cleaning 

Service 

1.6.3 STKIP Pamane Talino 

harus memiliki fasilitas 

umum berupa jalan, air, 

listrik, jaringan komunikasi 

suara dan data. 

Menugaskan bagian 

Kustodian untuk 

memastikan ketersediaan 

dan kualitas fasum sesuai 

dengan standar yang 

ditentukan 

Ketersediaan fasum 

yang sesuai dengan 

standar 

Fasilitas umum yang 

tersedia baik 

Data Inventaris 

Fasum 

Kampus 

Kustodian 

1.6.4 STKIP Pamane Talino Menugaskan Kustodian Ketersediaan standar adanya sarana paling Data Inventaris Puskom 
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harus memiliki standar 

sarana pembelajaran  

dan bidang IT untuk 

mempersiapkan sarana 

pembelajaran sesuai 

standar yang ditentukan. 

sarana pembelajaran sedikit terdiri atas: 1) 

perabot, 2) peralatan 

pendidikan, 3) media 

pendidikan, 4) buku, 

buku elektronik, dan 

repository (karya 

ilmiah), 5) sarana 

teknologi informasi 

dan komunikasi, 6) 

instrumentasi 

eksperimen, 7) sarana 

olahraga, 8) sarana 

berkesenian, 9) sarana 

fasilitas umum, 10) 

bahan habis pakai, dan 

11) sarana 

pemeliharaan, 

keselamatan, dan 

keamanan. 

Sarana 

Pembelajaran 

1.6.4 STKIP Pamane Talino 

harus mengevaluasi 

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 

Melakukan evaluasi 

berkala atas sarana 

pembelajaran secara 

berkala. 

 

Ketersediaan form 

evaluasi sarana dan 

prasarana pembelajaran 

Berdasarkan rasio 

penggunaan sarana  

Form Evaluasi 

Berkala Sarana 

Pembelajaran; 

Hasil Evaluasi 

Berkala Sarana 

Pembelajaran 

Kustodian 
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akademik. 

1.6.5 STKIP Pamane Talino 

harus meningkatkan 

bangunan perguruan tinggi 

yang memenuhi 

persyaratan keselamatan, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan, serta 

dilengkapi dengan instalasi 

air, listrik yang berdaya 

memadai dan instalasi 

sanitasi yang layak. 

Melakukan 

perbaikan/peningkatan 

kualitas serta kuantitas 

bangunan kampus 

STKIP Pamane Talino 

sesuai standar yang 

ditentukan. 

adanya program 

peningkatan kualitas 

dan kuantitas sarana 

dan prasarana 

Ketersediaan hasil 

evaluasi standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran 

Rencana 

Strategis 

Pembangunan 

Gedung 

Kampus 

STKIP 

Pamane 

Talino. 

Kustodian 
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7. Standar Pengelolaan Pembelajaran (S 1.7) 

a. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran 

STKIP Pamane Talino merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola dengan prinsip 

transparansi, akses, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan menjadi landasan pokok. Oleh 

karenanya, STKIP Pamane Talino berkomitmen untuk merumuskan kriteria minimal tentang 

berbagai praktek pengelolaan kelembagaan yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi. Atas dasar kriteria minimal ini lah seluruh pejabat dan sivitas akademika 

STKIP Pamane Talino saling berinteraksi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang 

diharapkan semakin baik dari waktu ke waktu. 

b. Definisi Istilah 

1) Standar Pengelolaan Pembelajaran: berbagai kegiatan untuk mengelola pengalaman 

pembelajaran di tingkat prodi dan institusi. 

2) Tata pamong dalam pengelolaan pembelajaran merupakan  cakupan lima aspek 

utama, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan. 

3) Kepemimpinan yang efektif dalam program studi: tercakupnya komponen 

kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik, baik dari kaprodi, maupun 

dosen-dosen di prodi. 

4) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional dalam program studi meliputi 

tercakupnya perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, pengendalian, 

kepemimpinan yang efektif. 

5) Keberlanjutan (sustainability) merupakan kapasitas program studi dalam 

mempertahankan daya hidup dan pelayanan melalui berbagai aktivitas, seperti 

menghasilkan lulusan yang berdaya saing, membangun jaringan dengan berbagai pihak, 

dan menghasilkan berbagai terobosan dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

pada masyarakat. 

6) Tracer Study merupakan riset/kajian untuk mempelajari keterserapan alumni dalam 

dunia kerja, kontribusi alumni di masyarakat, dan masukan dari alumni bagi prodi untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

7) Suasana akademik ialah adanya semangat untuk berpikir kritis, kreatif, penuh 

penghargaan, dan sikap hormat terhadap keberagaman. 
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Tabel 7  Standar Pengelolaan Pembelajaran (1.7) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

1.7.1 Program studi harus 

memiliki visi, misi, 

tujuan dan strategi, 

yang jelas dan realistik 

Menetapkan VMTS Prodi 

dan mensosialisasikan pada 

seluruh sivitas akademika 

 

 

1. Ketersediaan 

dokumen visi, misi, 

tujuan, dan strategi 

(VMTS) Program 

Studi 

2. Ketersediaan 

uraian mengenai 

pentahapan 

pencapaian visi dan 

misi 

1. Tersedia dokumen 

visi, misi, tujuan, 

dan strategi 

Program Studi 

2. Tersedia uraian 

mengenai 

pentahapan 

pencapaian visi 

dan misi 

Dokumen visi, 

misi, tujuan dan 

strategi yang 

disahkan (dalam 

bentuk SK) oleh 

Ketua STKIP 

Pamane Talino 

Kaprodi 

 

 

Sosialisasi VMTS 

yang efektif tercermin 

dari tingkat 

pemahaman pihak 

terkait. 

Visi, misi, tujuan dan 

sasaran dipahami oleh 

dosen, mahasiswa, 

dan tenaga 

kependidikan program 

studi 

Survey 

pengukuran 

pemahaman visi, 

misi, tujuan, dan 

sasaran program 

studi oleh dosen, 

mahasiswa, dan 

tenaga 

kependidikan 

Dokumen bukti 

sosialisasi  

 

1.7.2 Tata pamong program 

studi harus menjamin 

terwujudnya visi, 

terlaksanakannya misi, 

tercapainya tujuan, 

berhasilnya strategi 

yang digunakan secara 

Melaksanakan tata pamong 

yang kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung 

jawab dan adil 

Tatapamong program 

studi  memenuhi 5 

aspek berikut : 

(1) kredibel 

(2) transparan 

(3) akuntabel 

(4) bertanggung 

a. Tersedia dokumen 

tata pamong 

b. Tersedia dokumen 

rencana kegiatan 

tahunan 

c. Tersedia dokumen 

struktur organisasi 

a. Hasil survey 

kepuasan 

layanan pejabat 

b. Dokumentasi 

program studi 

Kaprodi 
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kredibel, transparan, 

akuntabel, 

bertanggung jawab, 

dan adil. 

jawab 

(5) adil 

prodi 

d. Tersedia SOP 

yang lengkap 

e. Tersedia deskripsi 

uraian kerja 

pejabat 

f. Terjadi koordinasi 

rutin dan sistemik 

g. Skor survey 

kepuasan layanan 

prodi minimal 80 

% dari skor 

maksimum 

 

1.7.3 Ketua Program Studi 

harus memiliki 

karakteristik 

kepemimpinan yang 

efektif. 

 Melaksanakan tugas 

kepemimpinan secara 

efektif dan profesional 

Kepemimpinan 

program studi 

memiliki karakteristik 

yang kuat dalam:  

(1) kepemimpinan 

operasional,  

(2) kepemimpinan 

organisasi,  

(3) kepemimpinan 

publik 

a. Tersedia SOP yang  

lengkap dan 

digunakan oleh 

semua pihak terkait. 

b. Tersedia dokumen 

struktur organisasi 

yang sesuai dengan 

realitas 

c. Tersedia dokumen 

rincian kerja dan 

tanggung jawab 

pimpinan 

d.  Cukup banyak 

dosen terlibat dalam 

kepemimpinan 

publik 

a. Dokumentasi 

dan kearsipan 

program studi 

b. Hasil survey 

kepuasan 

layanan 

pimpinan 

 

Kaprodi 
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e. Skor kepuasan 

layanan pimpinan 

mencapai minimal 

80 % dari skor 

maksimal 

1.7.4 Sistem pengelolaan 

fungsional dan 

operasional program 

studi harus mencakup: 

perencanaan, 

pengorganisasian, 

penyediaan SDM, 

pengendalian, 

kepemimpinan 

dilaksanakan secara 

efektif. 

Menjalankan sistem 

pengelolaan fungsional dan 

operasional prodi  

a. Ketersediaan 

rencana kegiatan 

tahunan dan/atau 

Renstra 

fakultas/prodi 

b. Koordinasi rutin dan 

sistemik 

c. Monitoring dan 

evaluasi berkala 

yang ditindaklanjuti 

d. Ketersediaan pola 

karier SDM 

e. Berlangsungnya 

refleksi karya 

terjadwal rutin 

a. Tersedia RKA prodi 

yang telah 

disyahkan 

b. Tersedia agenda 

koordinasi rutin 

minimal 3 kali per 

semester beserta 

notulanya 

c. Monitoring dan 

evaluasi 

berlangsung 

minimal sekali 

setahun 

d. Tersedia dan 

berfungsinya pola 

karier SDM 

e. Berlangsung 

refleksi karya 

minimal sekali 

setahun. 

Dokumentasi 

kegiatan prodi 

 

Ketua 

BPM 

WK I 

Kaprodi 

1.7.5 Sistem penjaminan 

mutu harus berjalan 

sesuai dengan standar 

penjaminan mutu, ada  

umpan balik dan 

tindak lanjutnya, yang 

didukung dokumen 

Melakasanakan sistem 

penjaminan mutu yang 

sesuai standar yang telah 

ditetapkan  

a. Ketersediaan 

standar mutu 

b. Ketersediaan SPMI 

c. Keterhubungan 

SPMI dan kegiatan 

perencanaan rutin 

a. Tersedia standar 

mutu yang terus 

diperbaharui 

b. Tersedia 

dokumentasi 

pelaksanaan SPMI 

c. RKA prodi yang 

Dokumentasi 

prodi 

Ketua 

BPM 
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yang lengkap. tahunan  

 

didasarkan kepada 

temuan monevin 

dalam SPMI 

1.7.6 Program Studi harus 

melakukan 

penjaringan umpan 

balik  yang 

menyeluruh dan 

hasilnya 

ditindaklanjuti. 

 

Mengevaluasi pengelolaan 

pembelajaran berdasarkan 

umpan balik 

a. Umpan balik 

diperoleh dari 

dosen, mahasiswa, 

alumni dan 

pengguna lulusan 

serta 

ditindaklanjuti 

secara 

berkelanjutan. 

b. Umpan balik 

digunakan untuk 

perbaikan 

kurikulum, 

pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan 

peningkatan 

kegiatan program 

studi. 

a. Penjaringan umpan 

balik dari semua 

stakeholder 

dilakukan minimal 

setahun sekali 

b. Minimal ada 

sebuah aspek 

perbaikan 

kurikulum, 

pembelajaran, dan 

kegiatan prodi yang 

merupakan tindak 

lanjut dari temuan 

umpan balik 

1. Hasil survey 

kepuasan 

layanan Prodi 

2. Laporan hasil 

survey pada 

pengguna 

lulusan 

3. Notulen  

Kaprodi 

Wakil Ketua 

III 

1.7.7 Ketua harus 

melaksanakan 

pengendalian 

berdasarkan hasil 

survey kepuasan 

layanan 

Pengendalian dilakukan 

secara periodik 

Ketersediaan 

dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian  

pengelolaan 

pembelajaran 

dilakukan setiap tahun  

1. Dokumen 

pengendalian  

2. Berita Acara 

pengendalian 

Ketua 

1.7.8 Program studi 

melakukan upaya-

upaya untuk menjamin 

keberlanjutannya 

Menindaklanjuti hasil 

pengendalian dalam upaya 

peningkatan mutu dan 

keberlanjutan prodi 

a. Upaya peningkatan 

animo calon 

mahasiswa 

b. Upaya peningkatan 

a. Meningkatnya 

jumlah pendaftar 

b. Skor kepuasan 

layanan tata kelola 

1. Data dan bukti 

kegiatan-

kegiatan 

Ketua 

WK I 

WK III 

BPM 
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(sustainability) 

 

mutu tata kelola 

c. Upaya peningkatan 

mutu lulusan 

d. Upaya pelaksanaan 

dan hasil kerjasama 

kemitraan 

e. Upaya  

memperoleh dana 

hibah kompetitif. 

 

prodi meningkat 

dari tahun 

sebelumnya 

c. Rata-rata IPK 

lulusan lebih 

tinggi dari tahun 

sebelumnya 

d. Rata-rata masa 

studi lulusan lebih 

pendek dari tahun 

sebelumnya 

e. Jumlah mitra 

kerjasama lebih 

banyak dari tahun 

sebelumnya 

f. Jumlah penerima 

hibah lebih banyak 

dari tahun 

sebelumnya 

peningkatan 

meliputi: 

animo, mutu 

manajemen, 

mutu lulusan, 

kemitraan, dan 

pemerolehan 

hibah) 

2. Data pendaftar 

3. Data hasl 

survey 

kepuasan 

layanan 

4. Data IPK 

5. Data kegiatan 

Kemitraan 

6. Data 

perolehan 

dana hibah 

Kaprodi 

1.7.9 Program studi 

melakukan pelacakan 

dan perekaman data 

lulusan 

Menganalisis data tracer 

study sebagai bahan riset 

pengembangan prodi 

Jumlah lulusan yang 

terlacak setiap tahun 

Persentase lulusan 

yang merespon survey 

pelacakan minimal 

30% terhadap jumlah 

lulusan per tahun  

Data alumni dari 

Pusat Karir 

Wakil Ketua 

III 

Kaprodi 

   Hasil pelacakan 

digunakan untuk 

perbaikan:  

(1) proses 

pembelajaran,  

(2) penggalangan 

a. Minimal satu 

proses 

pembelajaran 

diperbaiki per 

tahun 

b. Jumlah informasi 

Dokumentasi 

program studi 
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dana, fasilitas, dan 

keterlibatan dalam 

tridharma,  

(3) informasi 

pekerjaan,  

(4) membangun 

jejaring. 

pekerjaan 

meningkat dari 

tahun sebelumnya 

c. Jumlah jejaring 

meningkat dari 

tahun sebelumnya 

   Pendapat pengguna 

(employer) lulusan 

terhadap kualitas 

alumni yang sesuai 

bidang keahliannya 

Skor kepuasan 

pengguna lulusan 

minimal 80% dari 

skor maksimal 

Hasil survey 

kepuasan 

pengguna lulusan 

 

   Masa tunggu lulusan 

memperoleh kerja 

pertama ( RMT  

Rata-rata RMT ≤ 6 

bulan 

  

   Persentase kesesuaian 

bidang kerja dengan 

bidang studi 

(keahlian) lulusan ( 

PBS ) 

PBS ≥ 70% Data lulsan 

dengan bidang 

kerjanya 

 

   Partisipasi alumni 

dalam mendukung 

pengembangan 

akademik program 

studi dalam bentuk:  

(1) Keterlibatan 

dalam kegiatan 

akademik 

(2) Pengembangan 

jejaring 

 

(1) Jumlah 

keterlibatan dalam 

kegiatan 

akademik > 1 kali 

(2) Jumlah jejaring 

meningkat 

 

Dokumentasi 

prodi 
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   Partisipasi lulusan dan 

alumni dalam 

mendukung 

pengembangan non-

akademik program 

studi dalam bentuk:  

(1) Keterlibatan 

dalam kegiatan 

non akademik 

(2) Pengembangan 

jejaring  

(3) Penyediaan 

fasilitas untuk 

kegiatan non 

akademik.  

(1) Jumlah 

keterlibatan dalam 

kegiatan 

akademik > 1 kali  

(2) Jumlah jejaring 

meningkat 

(3) Jumlah 

sumbangan 

fasilitas untuk 

kegiatan 

akademik > 1 

 

Dokumentasi 

prodi 
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8. Standar Pembiayaan Pembelajaran (S 1.8) 

a. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran 

Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi STKIP Pamane Talino yaitu mengelola 

pendidikan tinggi untuk guru dan mereka yang akan terlibat di dalam bisnis dunia 

pendidikan secara profesional, handal, dan berintegritas serta tujuan STKIP Pamane Talino 

yaitu menjadikan STKIP Pamane Talino sebagai center of excellence, maka sebagai suatu 

lembaga pendidikan yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa, STKIP Pamane Talino 

perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang 

diselenggarakan. 

Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik, maka perlu dilakukan melalui 

pembiayaan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pembiayaan 

pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar. 

b. Definisi Istilah 

1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen 

dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permendiknas No. 44/2015 Pasal 40 Ayat 1). 

2) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi 

untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen,dan tenaga kependidikan 

pada pendidikan tinggi (Permendiknas No. 44/2015 Pasal 40 Ayat 1). 

3) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup dosen, biaya, 

tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional 

tidak langsung (Permendiknas No. 44/2015 Pasal 40 Ayat 1). 

4) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap 

perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) 

perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa 

(Permendiknas No. 44/2015 Pasal 40 Ayat 1). 

5) Pendapatan adalah dana yang diperoleh STKIP Pamane Talino sebagai hasil atas 

kegiatan jasa layanan yang dilakukan, penjualan barang, atau dari investasi yang 

dilakukan STKIP Pamane Talino dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. 

6) Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan di STKIP 

Pamane Talino untuk tahun anggaran tertentu.  
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7) Pengeluaran investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang 

berupa aset tetap atau investasi. 

8) Dana yang berasal dari Pemerintah adalah dana yang diperoleh dari bantuan 

pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran 

9) Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar STKIP Pamane Talino dan 

membawa konsekuensi keharusan untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa 

bunga 

10) Hibah atau  sumbangan adalah pemberian  tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di 

luar STKIP Pamane Talino kepada STKIP Pamane Talino, baik dengan bersyarat 

maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika 

diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di 

dalam STKIP Pamane Talino. 
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Tabel  8  Standar Pembiayaan Pengajaran  (S 1.8) 

No Standar Strategi 

Pelaksanaan 

Indikator Kriteria Data yang dibutuhkan Penanggungjawab 

1.8.1 Wakil ketua II 

menyusun draft 

standar pembiayaan 

pembelajaran tentang 

komponen dan besaran 

biaya investasi dan 

biaya operasional yang 

disusun dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

Wakil ketua II 

membentuk tim 

kerja untuk 

menyusun draft 

standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

a. Terbentuknya tim 

kerja penyusun 

draft standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

b. Tersedianya draft 

standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

Standar pembiayaan 

pembelajaran 

mempertimbangkan: 

Visi misi institusi;  

Permenristekdikti no. 

44/2015 dan;  

Permendikbud no. 

93/2014. 

Visi misi institusi; 

Permenristekdikti no. 

44/2015; 

WK II 

1.8.2 Ketua melakukan rapat 

pimpinan terbatas 

untuk membahas dan 

melakukan pengesahan 

draft standar 

pembiayaan 

pembelajaran tentang 

komponen dan besaran 

biaya investasi dan 

biaya operasional 

 Tersedianya surat 

keputusan Ketua 

yang mengesahkan 

draft standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

 Draft standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

Ketua 

1.8.3 Program studi 

menyusun standar 

pembiayaan 

pembelajaran tentang 

komponen dan besaran 

biaya investasi dan 

biaya operasional yang 

Program studi 

melakukan 

pengisian satuan 

pembiayaan 

pembelajaran, 

satuan biaya 

investasi, dan 

a. Program studi 

memiliki 

dokumen satuan 

biaya 

pembelajaran, 

dokumen satuan 

biaya investasi, 

 Formulir standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

Kaprodi 
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disusun dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

satuan biaya 

operasional. 

dan dokumen 

satuan biaya 

operasional tiap 

semester untuk 

memenuhi 

capaian 

pembelajaran 

lulusan 

b. Program studi 

mempunyai 

dokumen skala 

prioritas untuk 

memenuhi 

pembiayaan 

investasi di setiap 

program studi 

1.8.4 Badan penjaminan 

mutu melakukan 

pemantauan terhadap 

penentuan  isi standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

Badan penjaminan 

mutu menyusun 

jadwal secara 

periodik untuk 

melakukan 

pemantauan 

kepada tiap 

program studi 

Tersedianya 

dokumen proses 

ketercapaian isi 

standar pembiayaan 

pembelajaran yang 

menitikberatkan 

pada: 

a. Penentuan  satuan 

biaya 

pembelajaran 

b. Penentuan biaya 

investasi 

c. Penentuan biaya 

operasional 

d. Skala prioritas 

untuk emmenuhi 

 Dokumen standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

BPM 
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pembiayaan 

investasi 

1.8.5 Badan penjaminan 

mutu memberikan 

catatan monitoring dan 

evaluasi yang 

dilakukan pada tahap 

sebelumnya kepada 

wakil ketua II 

 Tersedianya catatan 

monitoring dan 

evaluasi tiap 

program studi 

 Formulir hasil 

pemantauan 

ketercapaian isi standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

BPM 

1.8.6 Wakil ketua 2 

melakukan tindakan 

korektif terhadap 

penyimpangan/ 

ketidaktercapaian isi 

standar pembiayaan 

pembelajaran 

Wakil ketua 2 

menyusun jadwal 

secara periodik 

untuk melakukan 

tindakan korektif 

Terlaksananya 

tindakan korektif 

kepada tiap program 

studi 

 Dokumen hasil 

pemantauan 

ketercapaian isi standar 

pembiayaan 

pembelajaran 

WK II 

1.8.7 Wakil ketua II 

melaporkan hasil 

tindakan korektif 

kepada Badan 

penjaminan mutu 

sebagai bahan untuk 

menentukan standar 

baru yang lebih tinggi 

dari standar 

sebelumnya 

 Terdistribusikannya 

laporan hasil 

tindakan korektif 

kepada Badan 

Penjaminan Mutu 

 Dokumen hasil 

tindakan korektif 

terhadap penyimpangan 

isi standar pembiayaan 

pembelajaran 

WK II 

1.8.8 Badan penjaminan 

mutu menentukan 

standar baru yang lebih 

tinggi dari hasil 

tindakan korektif  

 Terbitnya standar 

pembiayaan 

pembelajaran baru 

 Dokumen evaluasi hasil 

tindakan korektif 

terhadap penyimpangan 

isi standar pembiayaan 

pembelajaran 

BPM 
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B. Bidang Penelitian 

1. Standar Hasil Penelitian  (S.2.1) 

a. Rationale Hasil Penelitian 

1) Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi 

publikasi hasil penelitian di lingkungan STKIP Pamane Talino.  

2) Sebagai dokumen jaminan dalam  mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi 

hasil penelitian di lingkungan STKIP Pamane Talino 

b. Definisi dan Istilah 

1) Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian. 

2) Hasil Penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa. 

3) Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan rencana pokok pengelolaan penelitian 

yang akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu. 

4) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul d 

5) ari hasil olah piker yang mengahsilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk 

manusia. 

6) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil 

idenya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri ide 

tersebut atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakannya. 

7) Publikasi adalah distribusi salinan untuk masyarakat atau menampilkan suatu karya 

kepada publik dengan perangkat atau proses agar kinerjanya dapat diterima. 
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Tabel 1 Standar Hasil Penelitian (S 2.1) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

2.2.1 Ketua LPPM harus 

merumuskan dan 

menetapkan rencana induk 

penelitian STKIP Pamane 

Talino yang memuat 

kriteria minimal hasil 

penelitian. 

Menetapkan RIP dan 

mensosialisasikan 

pada seluruh dosen 

 

 

Ketersediaan rencana 

induk penelitian 

Adanya RIP yang 

memuat kriteria 

minimal hasil 

penelitian 

Dokumen RIP Ketua LPPM 

2.1.2 Ketua LPPM harus 

memastikan bahwa hasil 

penelitian diarahkan dan 

memiliki manfaat dalam 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa. 

Melaksanakan RIP 

sesuai dengan 

ketentuan yang telah 

disepakati 

 

Ketersediaan daftar HKI 

dan artikel yang 

terpublikasi nasional. 

Minimal 50% HKI 

dan artikel 

terpublikasi 

nasional. 

Data karya 

yang 

terpublikasi 

Ketua LPPM 

2.1.3 Ketua LPPM harus 

memastikan bahwa hasil 

penelitian yang tidak 

bersifat rahasia, tidak 

mengganggu dan/atau tidak 

membahayakan 

kepentingan umum atau 

nasional telah 

disebarluaskan dengan cara 

diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan, 

dan/atau cara lain yang 

Ketersediaan daftar 

penelitian STKIP Pamane 

Talino 

Minimal 50% HKI 

dan artikel 

terpublikasi 

nasional. 

Data karya 

yang 

terpublikasi 

Ketua LPPM 
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dapat digunakan untuk 

menyampaikan hasil 

penelitian kepada 

masyarakat. 

2.1.4 Ketua LPPM harus 

memastikan bahwa STKIP 

Pamane Talino mendukung 

dana untuk publikasi dan 

diseminasi hasil penelitian 

dosen, baik di tingkat 

nasional maupun 

internasional, sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku di STKIP Pamane 

Talino. 

Ketersediaan dana 

pendukung publikasi 

penelitian. 

Adanya anggaran 

penelitian dan 

publikasi 

RKAT WK II dan 

Ketua LPPM 

2.1.5 Ketua LPPM harus 

mendorong pengembangan 

Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) dan paten para 

dosen. 

Adanya pelatihan tentang 

penyusunan dan pengajuan 

HKI dan patten bagi dosen 

STKIP Pamane Talino 

secara periodik 

Minimal terlaksana 

pelatihan  satu  kali 

dalam setahun 

Daftar HKI dan 

karya ilmiah 

yang 

dipatenkan 

Ketua LPPM 

2.1.6 Ketua LPPM harus 

memastikan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas 

hasil penelitian dan 

memperoleh dukungan 

dan/atau publikasi hasil 

penelitian, STKIP Pamane 

Talino harus membangun 

kerjasama dengan pihak 

lain 

 

Terjalinya kerjasama 

dalam peningkatan 

kualitas hasil penelitian 

dengan pihak lain. 

Minimal satu judul 

penelitian yang 

bekerjasama 

dengan pihak lain  

Dokumen 

kerjasama 

dengan 

pihak lain 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino dan 

Ketua LPPM 
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2.1.7 Ketua LPPM harus 

melakukan evaluasi hasil 

penelitian melalui jumlah 

dan reputasi publikasi dan 

diseminasi, jumlah HKI, 

dan jumlah paten serta 

rasio jumlah penelitian 

terhadap jumlah dosen 

secara periodik setiap 

tahun. 

Mengevaluasi hasil 

penelitian secara 

periodik 

Terlaksananya rapat 

evaluasi terkait hasil 

penelitian 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi terkait 

hasil penelitian 

setiap tahun 

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

2.1.8 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus memastikan 

bahwa jumlah dan reputasi 

publikasi dan diseminasi, 

jumlah HKI, dan jumlah 

paten serta rasio jumlah 

penelitian terhadap jumlah 

dosen sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan di 

rencana induk penelitian. 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodik 

Ketersedian dokumen hasil 

evaluasi 

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino 

2.1.9 Ketua LPPM harus 

meningkatkan kualitas 

publikasi hasil penelitian. 

Menindaklanjuti hasil 

pengendalian dalam 

upaya peningkatan 

mutu dan 

keberlanjutan prodi 

Adanya upaya peningkatan 

hasil penelitian  

Jumlah pubikasi 

artikel dalam jurnal 

berreputasi 

minimal 10% dari 

total penelitian 

Daftar judul 

penelitian 

yang 

terpubikasi 

Ketua LPPM 
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2. Standar Isi Penelitian  (S.2.2) 

a. Rationale Isi Penelitian 

Standar Isi Penelitian perlu dirumuskan oleh STKIP Pamane Talino dengan tujuan untuk 

menyatu-padukan gerak langkah sivitas akademika di dalam pelaksanaan dan pelayanan 

Tridharma perguruan tinggi. Pelayanan tridharma perguruan tinggi dijalankan secara 

integratif, mencerminkan orientasi multidisipliner dalam memecahkan persoalan di 

dalam masyarakat. STKIP Pamane Talino memiliki roadmap penelitian dan/atau 

Rencana Induk Penelitian (RIP), yang diterjemahkan dalam berbagai riset oleh para 

dosen, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. 

b. Definisi Istilah 

1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi 

penelitian. 

2. Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan rencana pokok pengelolaan penelitian 

yang akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu. 

3. Pedoman Isi Penelitian adalah petunjuk teknis bagi dosen dalam melaksanakan 

penelitian. 

4. Publikasi Penelitian adalah adalah distribusi salinan untuk masyarakat atau 

menampilkan suatu karya kepada publik dengan perangkat atau proses agar 

kinerjanya dapat diterima 
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Tabel 2 Standar Isi Penelitian (S 2.2) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

2.2.1 Ketua LPPM STKIP 

Pamane Talino harus 

merumuskan dan 

menetapkan standar isi 

penelitian yang meliputi 

hakikat materi sebagai 

berikut. 

a. Kedalaman dan 

keluasan materi 

penelitian . 

b. Materi pada penelitian 

dasar harus 

berorientasi pada 

luaran penelitian yang 

berupa penjelasan 

atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu 

gejala, fenomena, 

kaidah, model, atau 

postulat baru; 

c. Materi penelitian 

diselaraskan dengan 

Rencana Induk 

Penelitian (RIP)  

STKIP Pamane 

Talino; 

 

Menetapkan dan 

mensosialisasikan 

standar isi penelitian  

Ketersediaan dokumen 

standar isi penelitian  

Adanya dokumen 

standar isi 

penelitian yang 

meliputi kedalaman 

dan keluasan 

penelitian 

Dokumen 

standar isi 

penelitian 

Ketua LPPM 

2.2.2 Ketua LPPM STKIP 

Pamane Talino 

1. Melakukan 

sosialisasi standar 

Kesesuaian  isi penelitian 

dengan kedalaman dan 

Tersedianya 

pedoman  isi 

Pedoman 

isi 

Ketua LPPM 
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berkeharusan menjamin 

penelitian di STKIP 

Pamane Talino sesuai 

dengan standar isi 

penelitian. 

penelitian kepada 

seluruh dosen. 

2. Melaksanakan 

kegiatan 

penelitian sesuai 

dengan standar isi 

penelitian yang 

telah ditetapkan. 

keluasan materi. 

 

Keselarasan antara materi 

penelitian dengan rencana 

induk penelitian.  

penelitian. 

 

Minimal 80 %  

penelitian sesuai 

dengan pedoman 

isi penelitian 

 

 

penelitian  

 

Rencana 

induk 

penelitian 

2.2.3 Ketua LPPM STKIP 

Pamane Talino harus 

melakukan evaluasi 

terhadap materi penelitian.  

Mengevaluasi isi 

penelitian secara 

periodik 

 

Terlaksananya rapat 

evaluasi terkait isi 

penelitian 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi terkait isi 

penelitian  

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

2.2.4 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus melakukan 

pengendalian berdasarkan 

hasil evaluasi 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodik 

Ketersedian dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino 

2.2.5 Ketua LPPM STKIP 

Pamane Talino harus untuk 

melakukan peningkatan 

materi penelitian 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan 

perkembangan teknologi 

Meningkatkan kualitas 

materi penelitian 

sesuai dengan 

perkembangan IPTEK 

adanya peningkatan 

kualitas materi sesuai 

dengan perkembangan 

IPTEK 

Peningkatan 

kualitas materi 

penelitian 

minimal 10% 

per tahun 

Daftar 

penelitian 

yang 

terpublikasi  

Ketua LPPM 
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3. Standar Proses Penelitian (S 2.3) 

a. Rasionale Standar Proses Penelitian 

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan penelitian harus 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi 

dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan 

luaran penelitian yang diharapkan. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di 

sebuah perguruan tinggi dalam hal ini STKIP Pamane Talino yang dalam rangka 

melaksanakan tugas akhir yakni skripsi.  

3) Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.   

4) Penelitian Internal adalah penelitian yang didanai dengan dana STKIP Pamane 

Talino, baik melalui skema dana Program Studi maupun skema dana LPPM. 

5) Penelitian Eksternal adalah penelitian yang didanai oleh dana puhak eksternal 

selain STKIP Pamane Talino.  

6) Hasil Penelitian adalah produk Tri Dharma perguruan tinggi yang memberikan 

kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

7) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah rencana pokok pengelolaan penelitian yang 

akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu. 

8) Tugas Akhir adalah titik kulminasi dari seluruh proses pembelajaran yang telah 

dilalui oleh mahasiswa serta evaluasi terhadap kesiapan dan kematangan mahasiswa 

setelah mengikuti seluruh rangkaian mata kuliah. Dalam hal ini mahasiswa diarahkan 

untuk memiliki kemampuan dalam berpikir dan menulis secara ilmiah dengan 

menggunakan metode penelitian (research). 
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Tabel 3 Standar Proses Penelitian (S 2.3) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

2.3.1 Ketua LPPM harus 

merumuskan dan  

menetapkan standar 

proses penelitian yang 

berlaku di STKIP Pamane 

Talino sesuai dengan RIP 

1. Melakukan 

sosialisasi standar 

proses penelitian 

kepada seluruh 

dosen. 

2. Melaksanakan 

kegiatan 

penelitian sesuai 

dengan standar 

proses penelitian 

yang telah 

ditetapkan. 

Ditetapkannya standar 

proses penelitian sesuai 

dengan RIP STKIP 

Pamane Talino 

Adanya dokumen 

standar proses 

penelitian 

Dokumen 

standar proses 

Ketua LPPM 

2.3.2 Ketua LPPM 

berkeharusan  

memastikan bahwa 

kegiatan penelitian 

internal dan penelitian 

eksternal di STKIP 

Melaksanakan RIP 

sesuai dengan 

ketentuan yang telah 

disepakati 

 

Kesesuaian kegiatan 

penelitian dengan RIP 

Minimal 80% 

kegiatan penelitian 

sesuai dengan RIP 

RIP Ketua LPPM 
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Pamane Talino harus 

sesuai dengan standar 

proses penelitian yang 

berlaku di STKIP Pamane 

Talino, sebagai berikut : 

a. Penelitian yang 

dilakukan oleh dosen 

dan dibiayai oleh 

STKIP Pamane Talino 

harus mengikuti enam 

tahap yang ditetapkan 

oleh STKIP Pamane 

Talino, yaitu (a) 

pengajuan proposal 

penelitian, (b) 

penyeleksian proposal, 

(c) penandatanganan 

kontrak penelitian, (d) 

pelaksanaan penelitian, 

(e) penyerahan laporan 

kemajuan penelitian, 
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dan (f) penyerahan 

laporan akhir 

penelitian yang 

disertai laporan 

keuangan penelitian; 

b. Penelitian yang 

dibiayai oleh pihak 

eksternal harus 

menaati aturan, 

dan/atau prosedur 

yang ditetapkan oleh 

pemberi dana dan 

tidak bertentangan 

dengan peraturan 

yang berlaku di 

STKIP Pamane 

Talino; 

c. Penelitian yang 

dilakukan oleh 

mahasiswa sebagai 

bentuk tugas akhir 
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dalam penyelesaian 

study di STKIP 

Pamane Talino 

dinyatakan dalam 

besaran sks. 

Penelitian yanng 

dilakukan harus 

memenuhi kaidah 

dan metode ilmiah 

secara sistematis 

sesuai dengan 

otonomi keilmuan 

dan budaya 

akademik, capaian 

pembelajaran 

lulusan, dan 

ketentuan peraturan 

di perguruan tinggi.  

 

2.3.3 Ketua LPPM harus 

mengevaluasi proses 

kegiatan penelitian 

Melakukan  evaluasi 

proses kegiatan 

penelitian secara 

periodik   

Terlaksananya rapat 

evaluasi terkait proses 

kegiatan penelitian 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi terkait 

proses kegiatan 

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 
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berdasarkan RIP penelitian  

2.3.3 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus 

melaksanakan 

pengendalian terhadap 

proses kegiatan penelitian 

berdasarkan hasil evaluasi 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodic 

Ketersedian dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino 

2.3.4 Ketua LPPM harus 

melakukan upaya 

peningkatan proses 

peneitian 

Meningkatkan kualitas 

proses penelitian 

adanya peningkatan 

kualitas proses penelitian 

Peningkatan 

kualitas proses 

penelitian 

minimal 10% 

per tahun 

Daftar 

penelitian 

yang 

terpublikasi  

Ketua LPPM 
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4. Standar Penilaian Penelitian (S 2.4) 

a. Rasionale Standar Penilaian Penelitian 

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil 

penelitian. Penilaian penelitian yang dilakukan harus memenuhi unsur edukatif, objektif, 

akuntabel dan transparan. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan. 

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan 

capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian. Penilaian proses dan hasil 

penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh Institusi atau LPPM. 

b. Definisi Istilah 

1) Pedoman Penilaian Penelitian adalah petunjuk teknis terhadap proses dan hasil 

penelitian. 

2) Peer Review adalah proses penelusuran atas kualitas suatu karya tulis ilmiah oleh pakar 

lain di bidang yang bersesuaian. 

3) Prinsip Penelitian adalah dasar yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian 

yang berdasarkan edukatif, objektif, akuntabilitas, transparan, kredibel. 

4) Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses 

dan hasil penelitian.   

5) Penilaian Proses Penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian 

berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer. 

6) Penilaian Hasil Penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan 

kontribusinya terhadap pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa.  

7) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis 

guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).  

8) Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.  

9) Publikasi Penelitian adalah distribusi salinan untuk masyarakat atau menampilkan 

suatu karya kepada publik dengan perangkat atau proses agar kinerjanya dapat diterima. 
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Tabel 4 Standar Penilaian Penelitian (S 2.4) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

2.4.1 Ketua LPPM harus 

merumuskan dan 

menetapkan pedoman 

penilaian penelitian 

berdasarkan RIP 

Melakukan sosialisasi 

standar penilaian 

penelitian kepada 

seluruh dosen dan 

melaksanakan 

kegiatan penelitian 

sesuai dengan standar 

penilaian penelitian 

yang telah ditetapkan 

Ketersediaan pedoman 

penilaian penelitian 

Adanya kriteria 

penilaian pada 

pedoman 

penelitian yang 

sesuai dengan 

RIP 

RIP Ketua LPPM 

2.4.2 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan bahwa 

penilaian terhadap input, 

proses, dan hasil penelitian 

harus memenuhi prinsip 

penilaian dan harus sesuai 

dengan standar hasil, 

standar isi,  standar proses 

penelitian dan dilakukan 

oleh tim penilai yang 

ditunjuk berdasarkan 

kesesuaian bidang ilmunya 

(peer reviewer). 

Kesesuaian hasil penilaian 

penelitian dengan 

pedoman penilaian 

penelitian, kesesuaian tim 

penilai dengan bidang 

ilmunya (peer reviewer). 

Ketersediaan 

formulir 

penilaian 

penelitian, 

ketersediaan 

formulir peer 

reviewer. 

Pedoman 

penilaian 

penelitian, 

formulir 

penilaian 

penelitian 

dan 

formulir 

peer 

reviewer 

Ketua LPPM 

2.4.3 Ketua LPPM memastikan 

bahwa penilaian proses dan 

hasil penelitian dilakukan 

secara terintegrasi dengan 

berpegang pada prinsip 

penelitian yang meliputi : 

a. Edukatif, artinya 

penilaian bertujuan 

untuk memotivasi 

Penilaian penelitian 

memenuhi prinsip 

penelitian yaitu Edukatif, 

Objektif, Akuntabilitas, 

Transparan, Kredibel. 

Ketersediaan 

pedoman 

penilaian 

penelitian 

RIP Ketua LPPM 
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peneliti agar terus 

meningkatkan mutu 

penelitiannya; 

b. Objektif, artinya 

penilaian dilakukan 

bebas dari unsur-unsur 

subjektivitas; 

c. Akuntabilitas, artinya 

penilaian penelitian 

dilaksanakan 

berdasarkan kriteria 

dan prosedur yang 

jelas dan dipahami 

oleh peneliti; 

d. Transparan, artinya 

prosedur dan hasil 

penilaian dapat diakses 

oleh semua pemangku 

kepentingan. 

e. Kredibel, artinya hasil 

penilaian yang dapat 

dipercaya. 

2.4.4 Ketua LPPM harus 

mengadakan evaluasi 

terhadap proses dan hasil 

penilaian penelitian 

Terlaksananya rapat 

evaluasi terkait proses dan 

hasil penilaian penelitian 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi terkait 

proses dan hasil 

penilaian penelitian  

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

2.4.5 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus melakukan 

pengendalian berdasarkan 

hasil evaluasi 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodic 

Ketersedian dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino 
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2.4.6 Ketua LPPM STKIP 

Pamane Talino harus untuk 

melakukan peningkatan 

terhadap penilaian 

penelitian  menyesuaikan 

dengan RIP dan peraturan 

terkait. 

Meningkatkan kualitas 

penilaian penelitian 

sesuai dengan RIP dan 

peraturan terkait. 

adanya peningkatan 

kualitas penilaian 

penelitian dan reviewer 

sesuai dengan RIP 

Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 

reviewer 

minimal 10% 

tiap tahun 

Daftar 

penelitian 

yang telah 

di review 

dan 

dipublikasi  

Ketua LPPM 

 

 



Standar Mutu Tri Dharma 65 

 

5. Standar Peneliti (S 2.5) 

a. Rasionale Standar Peneliti 

Standar peneliti perlu ditetapkan di STKIP Pamane Talino dengan tiga pertimbangan. 

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menuntut kualifikasi memadai. Untuk 

mempertanggungjawabkan kualitas, validitas, dan reliabilitas hasil penelitian, dosen peneliti 

harus memiliki bekal kompetensi tertentu. Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian juga harus 

dijalankan oleh peneliti yang memiliki basis kerangka berpikir ilmiah yang memadai. 

Seorang peneliti harus memiliki orientasi disipliner yang jelas, transparan, dan terbuka untuk 

dikritisi oleh rekan-rekan sejawat. Pada waktu yang sama, peneliti juga memiliki keleluasaan 

untuk bertindak eksploratif dan elaboratif dalam penelitian untuk melakukan berbagai 

terobosan multidisipliner terhadap permasalahan yang dihadapi. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah rencana pokok pengelolaan penelitian yang 

akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu. 

2) Kriteria Peneliti adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap individu yang 

melakukan penelitian 

3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

4) Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di 

sebuah perguruan tinggi dalam hal ini STKIP Pamane Talino  

5) Standar Peneliti adalah sejumlah kriteria tentang individu yang melakukan penelitian. 
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Tabel 5 Standar Peneliti (S 2.5) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

2.5.1 Ketua LPPM harus 

merumuskan dan 

menetapkan standar 

peneliti. 

1. Ketua LPPM 

melakukan 

sosialisasi standar 

peneliti kepada 

seluruh dosen. 

2. Wakil ketua bidang 

akademik 

memastikan bahwa 

seluruh dosen yang 

berada dalam 

lingkup program 

studi telah memiliki 

pendidikan minimal 

S2, memiliki NIDN 

atau NIDK, serta 

memiliki jabatan 

fungsional minimal 

Asisten Ahli  

3. Ketua LPPM 

memastikan bahwa 

peneliti yang  

menggunakan 

pendanaan 

penelitian yang 

ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal 

Penguatan Riset dan 

Pengembangan, 

STKIP Pamane 

Ditetapkanya standar 

peniliti. 

Tersedianya 

standar peneliti 

yang sesuai 

dengan kriteria 

yang ditetapkan 

di RIP. 

RIP Ketua LPPM 
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Talino atau pihak 

donor lainnya telah 

sesuai dengan 

standar masing-

masing skema 

pendanaan. 

4. Ketua STKIP 

Pamane Talino, 

Ketua LPPM dan 

WK I bersama-

sama melakukan 

monitoring dan 

evaluasi kinerja 

peneliti. 

2.5.2 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan bahwa yang 

berhak melakukan 

penelitian adalah dosen 

tetap STKIP Pamane Talino 

yang tidak sedang atau 

dalam proses studi lanjut, 

kecuali yang penelitiannya 

terkait dengan keharusan 

penyelesaian studinya. 

 Ketersediaan dokumen  

persyaratan bagi peneliti 

Dokumen 

persyaratan bagi 

peneliti memuat 

tentang status 

dosen yang tidak 

sedang atau dalam 

proses studi lanjut 

Dokumen 

persyaratan 

peneliti 

Ketua LPPM 

2.5.3 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan ketua tim 

peneliti untuk penelitian 

yang pendanaannya 

dikelola LPPM mempunyai 

kriteria berikut : 

a. Dosen tetap penuh 

 Ketersediaan dokumen  

persyaratan bagi ketua 

peneliti 

Ketua tim 

peneliti 

memenuhi 

kriteria  

a. Dosen tetap 

penuh waktu 

STKIP Pamane 

Dokumen 

persyaratan 

bagi ketua 

peneliti 

Ketua LPPM 
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waktu STKIP Pamane 

Talino dan memiliki 

NIDN atau NIDK; 

b. Memenuhi kualifikasi 

akademik minimal S2 

dengan jabatan 

akademik minimal 

Asisten Ahli; 

c. Mempunyai jabatan 

akademik maksimal 

Lektor Kepala; 

Talino dan 

memiliki NIDN 

atau NIDK; 

b. Memenuhi 

kualifikasi 

akademik minimal 

S2 dengan jabatan 

akademik minimal 

Asisten Ahli; 

c. Mempunyai 

jabatan akademik 

maksimal Lektor 

Kepala; 

2.5.4 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan bahwa 

mahasiswa yang terlibat 

dalam penelitian adalah 

mahasiswa aktif di STKIP 

Pamane Talino. 

 

 

Ketersediaan dokumen  

persyaratan peneliti bagi 

mahasiswa 

Dokumen 

persyaratan 

peneliti bagi 

mahasiswa 

memuat tentang 

status mahasiswa 

aktif 

Dokumen 

persyaratan 

peneliti 

bagi 

mahasiswa 

Ketua LPPM 

2.5.5 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan adanya 

evaluasi terhadap masing-

masing peneliti dan 

kegiatan penelitiannya. 

 Terlaksananya rapat 

evaluasi terhadap peneliti 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi peneliti  

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

2.5.6 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus melakukan 

pengendalian berdasarkan 

hasil evaluasi 

 

 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodik 

Ketersedian dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino 

2.5.7 Ketua LPPM berkeharusan  Ketersediaan program program Program Ketua LPPM 
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memastikan adanya 

program peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas 

peneliti 

peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas peneliti 

peningkatan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

peneliti 

dilaksanakan 2 

kali dalam 

setahun 

kerja LPPM 
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6. Standar Pengelolaan Penelitian (2.6) 

a. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian  

Standar pengelolaan penelitian perlu dirumuskan dengan pertimbangan sebagai berikut. 

Pertama, mendesaknya perumusan komitmen bersama dalam bentuk peraturan, panduan, 

dan sistem penjaminan mutu internal untuk mencapa target penelitian sesuai dengan 

rencana strategis. Kedua, terlaksananya pengelolaan penelitian yang mengikuti langkah-

langkah prosedural ilmiah untuk menjamin kualitas hasil penelitian, tingkat reliabilitas dan 

validitas yang tinggi dalam hasil penelitian, dan tingginya tingkat kegunaan (utilitas) dari 

hasil penelitian. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Rencana Induk Penelitian adalah merupakan rencana pokok pengelolaan penelitian 

yang akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu 

2) Kriteria Pengelolaan Penelitian adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap 

pengorganisasian hasil dan proses penelitian. 

3) Peraturan Kerjasama Penelitian adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan 

mengenai program penelitian yang dikerjakan bersama dengan pihak luar. 

4) Pemberi dana penelitian adalah pihak yang memberi biaya untuk keperluan penelitian. 

5) Standar Pengelolaan Penelitian adalah syarat pengorganisasian hasil dan proses 

penelitian 
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Tabel 6 Standar Pengelolaan Penelitian (S 2.6) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

2.6.1 Ketua LPPM harus 

merumuskan dan 

menetapkan standar 

pengelolaan penelitian 

1. Melakukan 

sosialisasi standar 

pengelolaan 

penelitian kepada 

seluruh dosen. 

2. Melaksanakan 

kegiatan 

penelitian sesuai 

dengan standar 

pengelolaan 

penelitian yang 

telah ditetapkan. 

Tersedianya dokumen 

standar pengelolaan 

penelitian 

Adanya 

dokumen standar 

pengelolaan 

penelitian yang 

sesuai dengan 

kriteria 

pengelolaan 

pada RIP 

RIP Ketua LPPM 

2.6.2 Ketua berkeharusan 

memastikan bahwa 

pengelolaan penelitian 

yang harus dilakukan oleh 

LPPM meliputi : 

a. Menyusun, 

mengembangkan, dan 

mensosialisasikan 

Rencana Induk 

Penelitian (RIP) STKIP 

Pamane Talino sesuai 

dengan Renstra STKIP 

Pamane Talino dan 

unggulan STKIP 

Pamane Talino yang 

tercantum dalam Visi 

dan Misi; 

Melaksanakan RIP 

sesuai dengan 

ketentuan yang telah 

disepakati 

Pengelolaan penelitian 

dilakukan memenuhi unsur 

sebagai berikut: 

a. Menyusun, 

mengembangkan, dan 

mensosialisasikan 

Rencana Induk 

Penelitian (RIP) STKIP 

Pamane Talino sesuai 

dengan Renstra STKIP 

Pamane Talino dan 

unggulan STKIP 

Pamane Talino yang 

tercantum dalam Visi 

dan Misi; 

b. Menyusun dan 

mengembangkan 

Ketersediaan 

dokumen RIP 

STKIP Pamane 

Talino, dokumen 

pedoman 

penjaminan 

mutu internal, 

dokumen hasil 

diseminasi, 

dokumen 

penghargaan 

bagi peneliti 

berprestasi, 

laporan kegiatan 

penelitian 

Tersedianya 

dokumentasi 

RIP, 

dokumen 

pedoman 

penjaminan 

mutu 

internal, 

dokumen 

hasil 

diseminasi, 

dokumen 

penghargaa

n bagi 

peneliti 

berprestasi, 

laporan 

kegiatan 

penelitian, 

Ketua LPPM 
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b. Menyusun dan 

mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal penelitian 

bekerja sama dengan 

Badan Penjamnina 

Mutu; 

c. Memfasilitasi 

pelasanaan penelitian; 

d. Memfasilitasi 

diseminasi hasil 

penelitian; 

e. Memberikan 

penghargaan kepada 

peneliti yang 

berprestasi; 

f. Melaporkan kegiatan 

penelitian yang 

dikelolanya; dan 

g. Mendokumentasikan 

materi dan bahan 

penelitian serta isolate 

atau komponen bahan 

aktif yang merupakan 

bahan penelitian atau 

hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti 

STKIP Pamane Talino. 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan 

mutu internal penelitian 

bekerja sama dengan 

Badan Penjamnina 

Mutu; 

c. Memfasilitasi 

pelasanaan penelitian; 

d. Memfasilitasi 

diseminasi hasil 

penelitian; 

e. Memberikan 

penghargaan kepada 

peneliti yang 

berprestasi; 

f. Melaporkan kegiatan 

penelitian yang 

dikelolanya; dan 

g. Mendokumentasikan 

materi dan bahan 

penelitian serta isolate 

atau komponen bahan 

aktif yang merupakan 

bahan penelitian atau 

hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti 

STKIP Pamane Talino. 

materi dan bahan 

penelitian oleh 

peneliti. 

dokumentas

i materi dan 

bahan 

penelitian 

2.6.3 Ketua LPPM memastikan 

bahwa setiap kerja sama 

 Teredianya peraturan 

terkait kerjasama antara 

Dokumen 

kerjasama antara 

Peratauran 

kerjasama 

Ketua LPPM 
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penelitian dengan pihak 

luar memiliki perjanjian 

kerja sama antara 

peneliti/institusi dengan 

pemberi dana dan 

dilaporkan kepada LPPM. 

peneliti atau institusi peneliti dan 

pemberi dana 

dan 

dokumen 

kerjasama 

2.6.4 Ketua berkeharusan 

melaksanakan evaluasi 

guna memastikan 

efektifitas kinerja Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 

kepada masyarakat 

(LPPM). 

Melakukan  evaluasi 

proses kegiatan 

penelitian secara 

periodik   

 

Terlaksananya rapat 

evaluasi terhadap 

efektifitas kinerja LPPM 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi efektifitas 

kinerja LPPM 

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

2.6.5 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus melakukan 

pengendalian berdasarkan 

hasil evaluasi 

 

 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodik 

Ketersedian dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino 

2.6.6 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan adanya 

program peningkatan 

efektifitas kinerja LPPM 

Meningkatkan kualitas 

proses penelitian 

Ketersediaan program 

peningkatan efektifitas 

kinerja LPPM 

program 

peningkatan 

efektifitas 

kinerja LPPM 

dilaksanakan 1 

kali dalam 

setahun 

Program 

kerja LPPM 

Ketua LPPM 
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7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (S 2.7) 

a. Rasionale Standar 

Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi STKIP Pamane Talino yaitu 

menghasilkan tenaga pendidikan yang menjunjung tinggi keahlian dan intelektual 

dibarengi dengan integritas serta tujuan STKIP Pamane Talino yaitu menjadikan STKIP 

Pamane Talino sebagai center of excellence, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang 

menjalankan tridarma perguruan tinggi, maka STKIP Pamane Talino perlu secara 

berkelanjutan meningkatkan kualitas penelitian yang dilaksanakan. 

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian bermutu baik, maka perlu dilakukan melalui 

pendanaan dan pembiayaan yang baik pula. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai acuan minimal untuk proses penelitian 

dosen. 

b. Definisi Istilah 

1) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

3) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

4) Dana Penelitian Internal adalah dana penelitian harus yang bersumber dari STKIP 

Pamane Talino. 

5) Dana Penelitian Eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari STKIP 

Pamane Talino. 

6) Pedoman Pendanaan Penelitian adalah dasar acuan menentukan pembiayaan penelitian.
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Tabel 7 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (S 2.7) 

No Standar Strategi Indikator Kriteria Data yang dibutuhkan Penanggungjawab 

2.7.1 Institusi harus 

menyediakan dana 

penelitian yang 

bersumber dari 

internal, pemerintah, 

kerja sama dengan 

lembaga lain dan 

dari masyarakat 

lainnya 

Wakil ketua 2 

mengajukan alokasi 

dana penelitian 

internal kepada 

Yayasan Landak 

Bersatu 

Dana penelitian telah 

masuk dalam 

rencana anggaran 

pendapatan dan 

belanja perguruan 

tinggi tahunan 

Ketersediaan dana 

internal untuk penelitian 

minimal 20% dari 

rencana anggaran 

pendapatan dan belanja 

perguruan tinggi 

tahunan 

Data dosen tiap prodi; 

Data jumlah dosen yang 

telah melakukan 

penelitian tiap prodi; 

Data alokasi dan sumber 

dana yang telah diperoleh 

untuk penelitian 

sebelumnya. 

Wakil Ketua 2 

2.7.2 Institusi meharuskan 

kepada seluruh 

dosen di setiap prodi 

untuk melakukan 

penelitian 

Ketua melakukan 

sosialisasi kepada 

seluruh dosen agar 

melakukan 

penelitian 

Terlaksananya 

sosialisasi mengenai 

keharusan dosen 

untuk melakukan 

penelitian 

- Data jumlah dosen yang 

telah melakukan 

penelitian tiap prodi; 

Data alokasi dan sumber 

dana yang telah diperoleh 

untuk penelitian 

sebelumnya. 

Ketua 

2.7.3 Institusi mempunyai 

pedoman pendanaan 

dan pembiayaan 

penelitian dosen 

Wakil ketua 2 

membuat pedoman 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian dosen; 

 

Tersedianya 

dokumen pedoman 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian dosen 

Pendanaan penelitian 

digunakan untuk 

membiayai 

a. Perencanaan 

penelitian; 

b. Pelaksanaan 

penelitian; 

c. Pengendalian 

penelitian;  

d. Pemantauan dan 

evaluasi penelitian; 

e. Pelaporan hasil 

penelitian; dan 

- Wakil ketua 2 
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f. Diseminasi hasil 

penelitian. 

2.7.4 Program studi 

mengirimkan 

dosennya untuk 

melakukan 

penelitian sesuai 

bidang ilmunya 

 a. Terdapat 2 dosen 

yang 

melaksanakan 

penelitian dari 

setiap program 

studi 

b. 1 dari 2 dosen 

tersebut 

melaksanakan 

penelitian 

menggunakan 

dana dari 

pemerintah, 

kerjasama dengan 

lembaga lain atau 

dari masyarakat 

Dosen yang 

melaksanakan 

penelitian harus: 

Memiliki NIDN; 

Telah mengajar 

minimal 2 semester; 

Proposal penelitian Program studi 

2.7.5 Institusi mempunyai 

mekanisme evaluasi 

terhadap alokasi 

dana penelitian 

dosen di tiap 

program studi 

Wakil ketua 2 

melakukan evaluasi 

terhadap tingkat 

penggunaan dana 

penelitian di tiap 

program studi; 

Peneliti harus 

menandatangani 

kontrak penelitian 

sebelum pencairan 

dana oleh pihak 

yang bertanggung 

jawab yaitu LPPM 

Tingkat penggunaan 

dana penelitian di 

tiap prodi minimal 

80% dari alokasi tiap 

prodi 

Hal-hal berikut tidak 

boleh dicantumkan 

dalam anggaran 

penelitian dengan dana 

internal yaitu: 

a. Honorarium 

peneliti; 

b. Pembelian alat-alat 

keras tanpa 

persetujuan 

pimpinan; 

c. Pengeluaran yang 

dianggap melanggar 

Proposal penelitian Wakil ketua 2 

LPPM 
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etika penelitian 

(misalnya memberi 

hadiah rokok kepada 

responden anak-

anak); 

d. Dana penelitian 

tidak dapat 

digunakan untuk 

pembelian peralatan 

kantor yang tidak 

habis dipakai sesuai 

dengan peraturan 

institusi 

2.7.6 LPPM melakukan 

pemantauan kepada 

dosen program studi 

yang sedang 

melaksanakan 

penelitian 

LPPM menyusun 

jadwal secara 

periodik untuk 

melakukan 

pemantauan 

pelaksanaan 

penelitian 

c. Adanya bukti 

pendanaan 

penelitian bagi 

dosen yang 

bersumber dari 

internal, 

pemerintah, kerja 

sama dengan 

lembaga lain 

maupun dari 

masyarakat 

d. Tersedianya bukti 

laporan penelitian 

semua dosen 

e. Adanya bukti 

review proposal 

penelitian dosen 

oleh reviewer 

f. Adanya bukti 

 data dosen yang 

melakukan penelitian 

LPPM 
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monitoring 

pelaksanaan 

penelitian dosen 

g. Adanya bukti 

penggunaan dana 

penelitian 

2.7.7 LPPM melaporkan 

evaluasi hasil 

pemantauan 

penelitian dosen 

kepada Badan 

Penjaminan Mutu 

sebagai bahan untuk 

menentukan standar 

baru yang lebih 

tinggi dari standar 

sebelumnya 

 Terdistribusikannya 

laporan evaluasi 

hasil pemantauan 

penelitian dosen 

kepada Badan 

Penjaminan Mutu 

 Bukti laporan penelitian 

dosen; 

Bukti review proposal 

penelitian dosen; 

Bukti monitoring 

penelitian dosen; 

Bukti penggunaan dana 

penelitian dosen. 

 

LPPM 

2.7.8 Badan penjaminan 

mutu menentukan 

standar baru yang 

lebih tinggi dari 

hasil pemantauan 

LPPM 

 Terbitnya standar 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian baru 

 Dokumen evaluasi hasil 

pemantauan penelitian 

dosen 

Badan penjaminan 

mutu 

 

 



80 Standar Mutu Tri Dharma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standar Mutu Tri Dharma 81 

 

8. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (S 2.8) 

a. Rationale Standar Sarana dan Prasarana penelitian 

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi. 

2. Dosen dan mahasiswa dalam  melaksanakan penelitian memiliki akses untuk dapat 

menggunakan saran dan prasarana dalam menunjang penelitian. 

3. Sarana dan prasarana penelitian yang tersedia harus menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, serta keselamatan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah merupakan rencana pokok pengelolaan penelitian 

yang akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu 

2) Sarana dan Prasarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai maksud 

atau tujuan. 

3) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria pengadaan fasilitas guna 

menunjang kegiatan penelitian 

4) Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktifitas menggunakan metode ilmiah dalam 

memperoleh pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.  
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Tabel 8. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (S 2.8) 

No Standar Strategi Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggungjawab 

3.8.1 STKIP Pamane 
Talino harus 
menyediakan 
sarana dan 
prasarana 
mutakhir yang 
dapat 
digunakan 
untuk 
memfasilitasi 
penelitian paling 
sedikit yang 
terkait dengan 
penerapan 
bidang ilmu 
dari program 
studi yang 
dikelola STKIP 
Pamane Talino 
dan area 
sasaran 
kegiatan. 
 

1. Ketua STKIP 

Pamane Talino 

dan Sekretaris 

Jendral 

mempunyai 

database 

peralatan yang 

digunakan untuk 
penelitian bagi 

dosen dan 

mahasiswa. 

2. Ketua STKIP 

Pamane Talino 

dan Sekretaris 

Jendral harus 

menganggarkan 

dana untuk 

pemeliharaan dan 

perawatan setiap 

tahun dalam 

rencana anggaran. 

3. Peralatan harus 

dilengkapai 

petunjuk 

tersedianya sarana dan 

prasarana untuk 

memfasilitasi 

penelitian 

sarana dan 

prasarana 

penelitian sesuai 

dengan bidang 

ilmu dari program 

studi yang 

dikelola yaitu : 

pendidikan 

matematika, 

pendidikan 

bahasa inggris, 

dan pendidikan 

jasmani,  

kesehatan dan 

rekreasi 

formulir daftar 

inventaris 

LPPM yang 

terkait dengan 

Abdimas. 

Sekretaris Jendral 
Ketua LPPM 

3.8.2 STKIP Pamane 
Talino harus 
menyediakan 
sarana dan 
prasarana 

tersedianya sarana dan 

prasarana untuk 

memfasilitasi 

penelitian 

sarana dan 

prasarana 

penelitian 

memenuhi 

standar mutu, 

formulir daftar 

inventaris 

LPPM yang 

terkait dengan 

Abdimas. 

Sekretaris Jendral 
Ketua LPPM 
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penelitian yang 
memenuhi 
standar mutu, 
keselamatan 
kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan, 
dan keamanan. 
 

penggunaan 

(Instruksi kerja) 

4. Peralatan untuk 
penelitian harus di 

kalibrasi. 

keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan, 
dan keamanan 

dokumen 

standar mutu, 
keselamatan 
kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan, 
dan keamanan 

3.8.3 Ketua LPPM 
harus 
memastikan 
semua 
pelaksana 
penelitian 
mempunyai 
akses yang 
sama 
 

Dilaksanakannya 

sosialisasi terkait 

mengajuan dan 

pelaksanaan penelitian 

sosialisasi 

pengajuan dan 

pelaksanaan 

penelitian 

dilakukan kepada 

sivitas akademik 

STKIP Pamane 

Talino 

dokumen hasil 

sosialisasi 

dalam 

pelaksanaan 

penelitian: 

Undangan, 

Berita Acara, 

Daftar Hadir, 

Notulen 

Ketua LPPM 

3.8.4 STKIP Pamane 
Talino harus 
melakukan 
evaluasi 
terhadap 
sarana dan 
prasarana yang 
digunakan 
untuk penelitian 
agar 
kemutakhiran, 
dan keakuratan 

Terlaksananya rapat 

evaluasi terkait sarana 

dan prasarana 

penelitian 

Minimal 

terlaksana 4kali  

rapat evaluasi 

terkait sarana dan 

prasarana 

penelitian 

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 
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dari peralatan 
dapat dijamin. 
 

3.8.5 Ketua STKIP 
Pamane Talino 
harus 
melakukan 
Pengendalian 
agar sarana dan 
prasarana yang 
digunakan 
penelitian lebih 
berdaya guna 
 

Ketersedian dokumen 

hasil pengendalian  

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian, 

berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane Talino 

3.8.6 STKIP Pamane 
Talino harus 
melakukan 
peningkatan 
dari sarana dan 
prasarana 
penelitian untuk 
melakukan 
peningkatan 
dan perbaikan. 

Terlaksananya rencana 

penyusunan program 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

penelitian 

program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas 

penelitian 10% 

tiap Tahun 

Dokumen 

penyusunan 

program 

peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

penelitian 

Ketua LPPM 
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C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 

1. Standar Hasil Pengabdian pada masyarakat (S3.1) 

a. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) 

Standar hasil Abdimas perlu dirumuskan atas tiga prinsip, yaitu:  

1) Standar hasil yang dirumuskan akan menciptakan kejelasan target yang akan dicapai 

bersama sebagai sebuah lembaga. Kejelasan rumusan hasil macam apa yang akan 

dicapai memberikan gambaran visioner tentang apa yang hendak diraih di STKIP 

Pamane Talino.  

2) Kejelasan standar hasil yang dirumuskan akan memperkuat reputasi kelembagaan. 

Reputasi kelembagaan perguruan tinggi ditandai dengan semakin banyaknya karya 

ilmiah yang dipublikasikan baik secara nasional maupun secara internasional.  

3) Kejelasan standar hasil yang dirumuskan juga akan membantu mengarahkan kinerja 

kolaboratif, sistemik, yang akan membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang 

mengintegrasikan tridharma. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (Abdimas) merupakan kriteria minimal 

hasil Abdimas dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

2) Tim reviewer adalah beberapa orang yang dipilih karena kemampuannya dalam 

melakukan sejumlah Abdimas, menguasai metodologi penelitian, memiliki publikasi 

nasional dan internasional, menguasai bidang disiplinernya dan mampu memberikan 

penilaian objektif terhadap proposal, hasil dan diseminasi hasil Abdimas. 

3) Pedoman Penulisan Laporan Abdimas adalah petunjuk teknis tentang penulisan 

laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

4) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang disusun berdasarkan visi, misi, 

tujuan, dan kebijakan yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai dalam kurun 

waktu tertentu. 
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Tabel 1 Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat (3.1) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggun

gjawab 

3.1.1. Ketua LPPM  harus 

menetapkan syarat 

mutu, kelengkapan 

format, dan 

sistematika penulisan 

laporan yang telah 

ditentukan. 

a. Setelah 

melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat, tim 

pelaksana harus 

menyusun laporan 

laporan hasil 

pelaksanaan kegiatan, 

dan menyampaikan 

kepada unit Lembaga 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

b. Tim monev 

pengabdian kepada 

masyarakat melakukan 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan, untuk 

memastikan masyarakat 

mendapat manfaat hasil 

dari pengabdian kepada 

masyarakat secara 

berkelanjutan dan lebih 

berdaya guna, serta 

dapat dipastikan bahwa 

Tersedianya dokumen 

pedoman penulisan 

laporan  abdimas 

Pedoman penulisan 

laporan abdimas 

memuat syarat mutu, 

kelengkapan format, 

dan sistematika 

penulisan 

Dokumen 

pedoman 

penulisan laporan 

abdimas 

Ketua 

LPPM 

3.1.2 Ketua LPPM harus 

menentukan tim 

reviewer ini bertujuan 

untuk mengevaluasi 

hasil kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

dimanfaatkan secara 

ilmiah, serta dapat 

bermanfaat dalam 

penyelesaian masalah 

pada masyarakat. 

Terbentuknya tim 

reviewer hasil abdimas 

Tim reviewer harus 

memenuhi kualifikasi 

sebagai berikut: 

a. Dosen tetap dan 

memiliki NIDN 

b. Sudah pernah 

melaksanakan 

Abdimas minimal 

1kali 

c. Memiliki laporan 

abdimas yang 

terpublikasi 

Dokumen 

persyaratan 

sebagai reviewer 

Ketua 

LPPM 

3.1.3 Ketua LPPM harus 

melakukan evaluasi 

secara berkala 

terhadap standar hasil 

pengabdian kepada 

masyarakat minimal 

sekali dalam satu 

tahun 

Terlaksananya rapat 

evaluasi hasil abdimas 

secara periodik 

Rapat evaluasi hasil 

abdimas dilaksanakan 

4 kali setahun 

Notulen rapat 

hasil abdimas, 

berita acara rapat 

dan daftar hadir 

Ketua 

LPPM 

 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus 

Tersedianya dokumen 

pengendalian hasil 

Pengendalian 

dilaksanakan satu kali 

Berita acara, 

dokumen hasil 

Ketua 

STKIP 
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melakukan 

pengendalian untuk 

peningkatan hasil 

Abdimas berdasarkan 

hasil evaluasi 

kegiatan pengabdian 

pada masyarakat 

dilaksanakan sesuai 

ketentuan serta kaidah-

kaidah keilmuan, serta 

pelaksanaannya sesuai 

dengan proposal yang 

diajukan. 

abdimas dalam setahun evaluasi Pamane 

Talino  

3.1.4 Ketua LPPM harus 

melakukan 

peningkatan hasil 

Abdimas secara 

periodik sesuai 

perkembangan iptek. 

Dilaksanakannya 

program peningkatan 

kualitas dan kuantitas 

hasil abdimas 

Program peningkatan 

kualitas dan kuantitas 

hasil abdimas 

dilaksanakan dua kali 

dalam setahun 

Dokumen rencana 

strategis LPPM 

Ketua 

LPPM 
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2. Standar Isi Pengabdian pada masyarakat (S 3.2) 

a. Rationale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 

Standar Isi Abdimas perlu dirumuskan oleh STKIP Pamane Talino dengan tujuan untuk 

menyelaraskan  pelaksanaan dan pelayanan tridharma perguruan tinggi oleh sivitas 

akademika STKIP Pamane Talino. Pelayanan tridharma perguruan tinggi dijalankan 

secara integratif, mencerminkan orientasi multidisipliner dalam memecahkan persoalan 

di dalam masyarakat. 

b. Definisi Istilah 

1) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang disusun berdasarkan visi, misi, 

tujuan, dan kebijakan yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai dalam kurun 

waktu tertentu. 

2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal isi Abdimas 

dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3) Focus Group Discussion adalah proses pengumpulan informasi yang sistematis 

berkaitan dengan abdimas melalui diskusi kelompok 

4) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah piker yang 

mengahsilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 

5) Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah petunjuk teknis 

tentang penulisan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
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Tabel 2 Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat (S3.2) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

3.2.1 Ketua LPPM harus membuat 

rencana strategis (renstra) dan 

ditetapkan oleh Ketua STKIP 

Pamane Talino yang 

didalamnya mengatur 

kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada 

masyarakat mengacu pada 

standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat, meliputi:  

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 rekomedasi 

kebijakan yang dapat 

1. STKIP Pamane 

Talino melakukan 

FGD dengan segenap 

civitas, para ahli, dan 

pengguna abdimas 

untuk pengembangan 

renstra dan pedoman 

pengabdian 

masyarakat. 

2. STKIP Pamane 

Talino melakukan 

diseminasi rencana 

strategis pengabdian 

masyarakat kepada 

semua dosen. 

3. STKIP Pamane 

Talino mendorong 

dosen untuk selalu 

mengupdate 

kemampuan 

kompetensi 

melakukan 

pengabdian 

masyarakat dengan 

aktif mengikuti 

perkembangan 

dimasyarakat. 

Tersedianya 

rencana strategis 

(Renstra) 

Renstra memuat standar 

hasil abdimas yang 

meliputi: 

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 

rekomedasi kebijakan 

yang dapat diterapkan 

langsung oleh 

masyarakat, dunia 

Dokumen 

Renstra  

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino, Ketua 

LPPM 



Standar Mutu Tri Dharma 91 

 

diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, 

industri, dan/atau 

Pemerintah; atau  

e. Kekayaan intelektual (KI) 

yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau 

industri. 

 

 usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah; 

atau  

e. Kekayaan intelektual 

(KI) yang dapat 

diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia 

usaha, dan/atau 

industri. 

 

3.2.2 Ketua LPPM harus 

menyusun dan penetapkan 

pedoman pelaksanaan 

pengabdian masyarakat yang 

didalamnya mengatur 

kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada 

masyarakat bersumber dari 

hasil penelitian atau 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

Tersedianya 

pedoman 

pelaksanaan 

abdimas 

Pedoman pelaksanaan 

abdimas mengatur 

keluasan materi 

pengabdian kepada 

masyarakat bersumber 

dari hasil penelitian atau 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi yang sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Pedoman 

pelaksanaan 

abdimas 

Ketua LPPM 

3.2.3 Kepala LPPM harus 

melakukan evaluasi secara 

berkala terhadap standar isi 

untuk menjamin kedalaman 

dan keluasan materi Abdimas 

sesuai dengan stadar minimal 

1 tahun sekali. 

Terlaksananya 

rapat evaluasi 

secara periodic  

Rapat evaluasi 

dilaksanakan 4 kali dalam 

setahun 

Notulen rapat, 

berita acara 

dan daftar 

hadir 

Ketua LPPM 

3.2.4 Kepala LPPM harus Tersedianya Pengendalian Berita acara, Ketua STKIP 
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melakukan tindakan 

pengendalian atas hasil 

evaluasi agar kedalaman dan 

keluasan Abdimas sesuai 

dengan standar seperti pada 

poin 1. 

dokumen 

pengendalian isi  

abdimas 

dilaksanakan satu kali 

dalam setahun 

dokumen hasil 

evaluasi 

Pamane 

Talino  

3.2.5 Kepala LPPM harus 

meningkatkan kedalaman dan 

keluasan Abdimas dengan 

mendorong peningkatan 

kualitasi dosen dalam 

melaksanakan Abdimas. 

Dilaksanakannya 

program 

peningkatan kualitasi 

dosen dalam 

melaksanakan 

Abdimas. 

Program peningkatan 

kualitasi dosen dalam 

melaksanakan 

Abdimas.dilaksanakan 

dua kali dalam setahun 

Dokumen 

rencana 

strategis 

LPPM 

Ketua LPPM 
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3. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat (S 3.3) 

a. Rasionale Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat 

 STKIP Pamane Talino berkomitmen untuk menjalankan proses pengabdian kepada 

masyarakat dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses pengabdian kepada 

masyarakat tersebut bisa diukur dengan melakukan proses audit atau penelitian terhadap 

aktivitas pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Audit yang berperan sebagai penilaian 

terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada tiga prinsip, 

yaitu: 

1) Standar proses yang dirumuskan akan menciptakan kejelasan proses yang akan dicapai 

bersama sebagai sebuah lembaga. Kejelasan rumusan proses yang akan dicapai 

memberikan gambaran visioner tentang apa yang hendak diraih di STKIP Pamane 

Talino.  

2) Kejelasan standar proses yang dirumuskan akan memperkuat reputasi kelembagaan. 

Reputasi kelembagaan perguruan tinggi ditandai dengan semakin banyaknya karya 

ilmiah yang dipublikasikan baik secara nasional maupun secara internasional.  

3) Kejelasan standar proses yang dirumuskan juga akan membantu mengarahkan kinerja 

kolaboratif, sistemik, yang akan membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang 

mengintegrasikan tridharma 

 

b. Definisi Istilah 

1) Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan kegiatan. 

2) Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi diartikan sebagai 

pengalaman ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui 

tahapan dan pelaksanaan yang terjadwal, terukur, dan relevan kepada masyarakat yang 

membutuhkannya. 

3) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang disusun berdasarkan visi, misi, 

tujuan, dan kebijakan yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai dalam kurun 

waktu tertentu. 

4) Rencana Operasional (Renop) adalah rumusan tentang cara pencapaian rencana 

strategis  

5) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk 

mengarahkan dan membina mahasiswa dalam melaksanakan program Kuliah Kerja 

Nyata dalam kurun waktu tertentu. 
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Tabel 3 Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat (S 3.3) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggun

gjawab 

3.3.1 STKIP Pamane Talino harus 

Menetapkan Kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat berupa: a) 

pelayanan kepada 

masyarakat; b) penerapan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan 

bidang keahliannya; c) 

peningkatan kapasitas 

masyarakat; atau d) 

pemberdayaan masyarakat. 

a. Memberikan arahan 

dan panduan yang 

terukur kepada setiap 

pelaksana 

pengabdian kepada 

masyarakat sesuai 

dengan dokumen 

Statuta, Renstra dan 

Renop. 

b. Memberi 

pembekalan kepada 

dosen pembimbing 

lapangan (DPL) dan 

mahasiswa. 

c. Meningkatkan 

kerjasama dengan 

berbagai pihak dalam 

upaya meningkatkan 

kualitas pengabdian 

kepada masyarakat. 

Adanya program -  

program kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat 

Program – program 

kegiatan pengabdian 

pada masyarakat yang 

dilaksanakan berupa: a) 

pelayanan kepada 

masyarakat; b) 

penerapan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi sesuai dengan 

bidang keahliannya; c) 

peningkatan kapasitas 

masyarakat; atau d) 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Renstra 

 

Ketua 

LPPM 

3.3.2 Setiap dosen yang hendak 

mengadakan pengabdian 

kepada masyarakat (A) harus 

memiliki kemampuan dasar 

dan motivasi dalam 

melaksanakannya Abdimas, 

(B) minimal 170 menit per 

minggu, (C) dalam setiap 1 

kegiatan pada setiap semester 

berjalan (D). 

Tersedianya dokumen 

persyaratan dosen yang 

mengajuan abdimas 

Dokumen persyaratan 

dosen yang mengajukan 

abdimas memuat 

kemampuan dasar dan 

motivasi dalam 

pelaksanaanya minimal 

170 menit per minggu, 

dalam setiap 1 kegiatan 

pada setiap semester 

berjalan. 

Dokumen 

persyaratan 

dosen yang 

mengajukan 

abdimas 

Ketua 

LPPM 

3.3.3 Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan 

harus diarahkan untuk 

memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan 

Terlaksananya pengabdian 

kepada masyarakat sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di 

Tersedianya dokumen 

capaian pembelajaran 

lulusan dan ketentuan 

peraturan di perguruan 

tinggi tentang Abdimas 

Dokumen 

capaian 

pembelajaran 

lulusan dan 

peraturan 

Ketua 

STKIP 

Pamane 

Talino, 

Ketua 
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ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi. 

perguruan tinggi. STKIP 

Pamane Talino 

tentang 

Abdimas  

LPPM 

3.3.4 Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan 

oleh mahasiswa harus 

dinyatakan dalam bobot  sks 

mengenai pengabdian kepada 

masyarakat. 

Tersedianya persyaratan 

dan peraturan bagi 

mahasiswa yang 

melaksanakan Abdimas. 

Peraturan bagi 

mahasiswa yang 

melaksanakan Abdimas 

memuat bobot SKS 

yang didapat 

Dokumen 

persyaratan 

dan peraturan 

Abdimas 

Ketua 

LPPM 

3.3.5 Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat harus 

diselenggarakan secara 

terarah, terukur, dan 

terprogram. 

Terlaksananya kegiatan 

Abdimas yang terarah 

terukur dan terprogram. 

Tersedianya renstra 

yang memuat tentang 

arah ,ukuran dan 

program Abdimas. 

Renstra Ketua 

LPPM 

3.3.6 STKIP Pamane Talino harus 

mengadakan evaluasi secara 

periodik terhadap 

pelaksanaan Abdimas dan 

hasil Abdimas guna 

mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dari setiap 

kegiatan Abdimas yang 

dilakukan oleh dosen, baik 

itu secara pribadi maupun 

kelompok.    

Terlaksananya rapat 

evaluasi secara periodic  

Rapat evaluasi 

dilaksanakan 4 kali 

dalam setahun 

Notulen rapat, 

berita acara 

dan daftar 

hadir 

Ketua 

LPPM 

3.3.7 STKIP Pamane Talino harus 

mengendalikan kegiatan 

Abdimas agar tetap mengacu 

pada visi, misi institusi yang 

bersifat relefan bagi 

 Tersedianya dokumen 

pengendalian proses  

abdimas 

Pengendalian 

dilaksanakan satu kali 

dalam setahun 

Berita acara, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua 

STKIP 

Pamane 

Talino  
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masyarakat dan 

perkembangan IPTEK 

3.3.8 STKIP Pamane Talino harus 

mendorong setiap dosen agar 

mengadakan kegiatan 

Abdimas dapat mengalami 

peningkatan secara kualitas 

dan kuantitas dalam hal 

Abdimas.  

 Dilaksanakannya program 

peningkatan kualitasi dan 

kuantitas Abdimas. 

Program peningkatan 

kualitasi dan kuantitas 

Abdimas dilaksanakan 

dua kali dalam setahun 

Dokumen 

rencana 

strategis 

LPPM 

Ketua 

LPPM 
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4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (S 3.4) 

a. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) 

Selain melaksanakan pendidikan, Perguruan tinggi juga berkeharusan melaksanakan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 

pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengabdian kepada Masyarakat 

haruslah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat tempat dia mengabdi seperti 

yang tertuang dalam statuta pasal 31 ayat 10 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat bahwa LPPM harus memperhatikan dengan seksama akan kebutuhan 

pembangunan wilayah provinsi Kalimantan Barat, wawasan kebangsaan dan 

Kebhinnekaan serta tuntutan akademik professional. Sesuai dengan pernyataan diatas 

maka sangat perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui kegiatan pengabdian yang 

dilakukan. Penilaian berisikan unsur unsur penting diantaranya edukatif, objektif, 

akuntabel dan transparan. Selain itu penilaian pengabdian pada masyarakat juga bisa di 

lihat dari tingkat kepuasan masyarakat tempat pengabdian dilakukan. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan kegiatan. 

2) Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi diartikan sebagai pengalaman 

ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui tahapan dan 

pelaksanaan yang terjadwal, terukur, dan relefan kepada masyarakat yang 

membutuhkannya. 
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Tabel 4 Standar Penilaian Pengabdian pada masyarakat (S 3.4) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggun

gjawab 

3.4.1 Ketua LPPM harus 

menetapkan standar 

penilaian proses dan 

hasil pengabdian 

masyarakat yang 

terintegrasi dan 

memiliki unsur 

edukatif, objektif, 

akuntabel dan 

transparan untuk 

pedoman penilaian 

abdimas. 

1. Ketua LPPM 

menetapkan standar 

penilaian proses dan 

hasil pengabdian 

pada masyarakat 

2. Ketua LPPM 

merancang 

anggaran untuk 

kegiatan 

pengabdian pada 

masyarakat 

3. Ketua LPPM 

mensosialisasikan 

standar penilaian 

proses dan hasil 

pengabdian pada 

masyarakat kepada 

Kaprodi dan dosen- 

dosen yang terlibat 

dalam kegiatan 

pengabdian 

masyarakat 

4. Ketua LPPM 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi proses 

penilaian Abdimas 

telah dilakukan 

dengan benar dan 

Instrumen Penilaian 

proses dan hasil 

Abdimas telah 

ditetapkan 

Adanya standar 

penilaian proses dan 

hasil abdimas 

pedoman 

penilaian 

abdimas 

Ketua 

LPPM 

3.4.2 Ketua LPPM harus 

menetapkan standar 

penilaian proses dan 

hasil pengabdian pada 

masyarakat dengan 

memperhatikan 

kesesuaian pada 

standar hasil, standar 

isi, dan standar proses 

pengabdian 

masyarakat 

Pedoman Penilaian 

proses dan hasil 

Abdimas telah 

ditetapkan 

Adanya pedoman 

penilaian proses dan 

hasil abdimas 

pedoman 

penilaian 

abdimas 

Ketua 

LPPM 

3.4.3 STKIP Pamane Talino 

harus harus 

mendapatkan tingkat 

kepuasan masyarakat 

pada kegiatan 

Abdimas  

Tersedianya angket 

kepuasan masyarakat 

hasil angket kepuasan 

masyarakat mendapat 

skor minimal  4 dari 

skala 5 dalam kuesioner 

angket 

kepuasan 

masyarakat 

Ketua 

LPPM 
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3.4.4 Hasil Abdimas harus 

bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi serta 

masyarakat secara 

berkelanjutan agar 

tercipta pengayaan 

sumber belajar  

sesuai standar. 

5. Ketua LPPM 

melakukan 

pengendalian atas 

hasil evaluasi 

penilaian Abdimas 

untuk menjamin 

hasil evaluasi telah 

dilaksanakan dan 

ditingkatkan. 

6. Ketua LPPM harus 

meningkatkan 

kualitas proses dan 

hasil Abdimas 

dengan 

meningkatkan 

kemampuan dosen 

dalam pelaksanaan 

Abdimas 

Ketersediaan kriteria 

penilaian Abdimas 

Kriteria penilaian 

Abdimas memuat unsur 

kemanfaatan  bagi 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi serta 

masyarakat secara 

berkelanjutan agar 

tercipta pengayaan 

sumber belajar 

Kriteria 

penilaian 

Abdimas 

Ketua 

LPPM 

3.4.5 Ketua LPPM harus 

melakukan monitoring 

dan evaluasi proses 

penilaian abdimas  

Terlaksananya rapat 

evaluasi secara periodic  

Rapat monev 

dilaksanakan 4 kali 

dalam setahun 

Notulen rapat, 

berita acara 

dan daftar 

hadir 

Ketua 

LPPM 

3.4.6 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus 

melakukan 

pengendalian 

berdasarkan hasil 

monev penilaian 

abdimas 

Tersedianya dokumen 

pengendalian proses  

abdimas 

Pengendalian 

dilaksanakan satu kali 

dalam setahun 

Berita acara, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua 

STKIP 

Pamane 

Talino  

3.4.7 Ketua LPPM harus 

mengadakan program 

peningkatan kualitas 

dan kuantitas hasil 

Abdimas  

 Dilaksanakannya 

program peningkatan 

kualitas dan kuantitas 

Abdimas. 

Program peningkatan 

kualitas dan kuantitas 

Abdimas dilaksanakan 

dua kali dalam setahun 

Dokumen 

rencana 

strategis 

LPPM 

Ketua 

LPPM 
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5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.5) 

a. Rasionale Standar Pelaksana Abdimas 

Standar pelaksana Abdimas perlu ditetapkan di STKIP Pamane Talino dengan tiga 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) Abdimas adalah aktivitas pelayanan yang menuntut kualifikasi memadai. Untuk 

mempertanggungjawabkan kualitas, validitas, dan reliabilitas hasil Abdimas, dosen 

pelaksana wajib memiliki bekal kompetensi tertentu.  

2) Sebagai aktivitas pelayanan, Abdimas juga harus dijalankan oleh pelaksana Abdimas 

yang memiliki basis kerangka berpikir ilmiah yang memadai. Seorang pelaksana 

Abdimas harus memiliki orientasi disipliner yang jelas, transparan, dan terbuka untuk 

dikritisi oleh rekanrekan sejawat.  

3) Pada waktu yang sama, pelaksana Abdimas juga memiliki keleluasaan untuk bertindak 

eksploratif dan elaboratif dalam penelitian untuk melakukan berbagai terobosan 

multidisipliner terhadap permasalahan yang dihadapi. 

 

b. Definisi Istilah 

 

1) Rencana Induk Abdimas  (RIA) adalah rencana pokok pengelolaan Abdimas yang 

akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu. 

2) Kriteria Pelaksana Abdimas  adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap 

individu yang melakukan penelitian 

3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

4) Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di 

sebuah perguruan tinggi dalam hal ini STKIP Pamane Talino  

5) Standar Pelaksana Abdimas adalah sejumlah kriteria tentang individu yang 

melakukan penelitian. 
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Tabel 5 Standar Pelaksana Abdimas (S 3.5) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

3.5.1 Ketua LPPM harus 

merumuskan dan 

menetapkan standar 

pelaksana Abdimas 

1. Ketua LPPM 

melakukan 

sosialisasi standar 

pelaksana 

Abdimas kepada 

seluruh dosen. 

2. Wakil ketua bidang 

akademik 

memastikan bahwa 

seluruh dosen yang 

berada dalam 

lingkup program 

studi telah memiliki 

pendidikan minimal 

S2, memiliki NIDN 

atau NIDK, serta 

memiliki jabatan 

fungsional minimal 

Asisten Ahli  

3. Ketua LPPM 

memastikan bahwa 

Pelaksana Abdimas 

yang  menggunakan 

pendanaan Abdimas 

yang ditetapkan 

oleh Direktur 

Jenderal Penguatan 

Riset dan 

Ditetapkanya standar 

pelaksana Abdimas 

Tersedianya 

standar 

Pelaksana 

Abdimas yang 

sesuai dengan 

kriteria yang 

ditetapkan di 

RIA. 

RIA Ketua LPPM 
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Pengembangan, 

STKIP Pamane 

Talino atau pihak 

donor lainnya telah 

sesuai dengan 

standar masing-

masing skema 

pendanaan. 

4. Ketua STKIP 

Pamane Talino, 

Ketua LPPM dan 

WK I bersama-

sama melakukan 

monitoring dan 

evaluasi kinerja 

Pelaksana Abdimas. 

3.5.2 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan bahwa yang 

berhak melakukan Abdimas 

adalah dosen tetap STKIP 

Pamane Talino yang tidak 

sedang atau dalam proses 

studi lanjut, kecuali yang 

Abdimasnya terkait dengan 

keharusan penyelesaian 

studinya. 

 Ketersediaan dokumen  

persyaratan bagi Pelaksana 

Abdimas 

Dokumen 

persyaratan bagi 

Pelaksana 

Abdimas memuat 

tentang status 

dosen yang tidak 

sedang atau dalam 

proses studi lanjut 

Dokumen 

persyaratan 

Pelaksana 

Abdimas 

Ketua LPPM 

3.5.3 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan ketua tim 

Pelaksana Abdimas untuk 

Abdimas yang 

 Ketersediaan dokumen  

persyaratan bagi ketua 

Pelaksana Abdimas 

Ketua tim 

Pelaksana 

Abdimas 

memenuhi 

Dokumen 

persyaratan 

bagi ketua 

Pelaksana 

Ketua LPPM 
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pendanaannya dikelola 

LPPM mempunyai kriteria 

berikut : 

d. Dosen tetap penuh 

waktu STKIP Pamane 

Talino dan memiliki 

NIDN atau NIDK; 

e. Memenuhi kualifikasi 

akademik minimal S2 

dengan jabatan 

akademik minimal 

Asisten Ahli; 

f. Mempunyai jabatan 

akademik maksimal 

Lektor Kepala; 

kriteria  

a. Dosen tetap 

penuh waktu 

STKIP Pamane 

Talino dan 

memiliki NIDN 

atau NIDK; 

b. Memenuhi 

kualifikasi 

akademik minimal 

S2 dengan jabatan 

akademik minimal 

Asisten Ahli; 

c. Mempunyai 

jabatan akademik 

maksimal Lektor 

Kepala; 

Abdimas 

3.5.4 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan bahwa 

mahasiswa yang terlibat 

dalam Abdimas adalah 

mahasiswa aktif di STKIP 

Pamane Talino. 

 

 

Ketersediaan dokumen  

persyaratan Pelaksana 

Abdimas bagi mahasiswa 

Dokumen 

persyaratan 

Pelaksana 

Abdimas bagi 

mahasiswa 

memuat tentang 

status mahasiswa 

aktif 

Dokumen 

persyaratan 

Pelaksana 

Abdimas 

bagi 

mahasiswa 

Ketua LPPM 

3.5.5 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan adanya 

evaluasi terhadap masing-

masing Pelaksana Abdimas 

dan kegiatan Abdimasnya. 

 Terlaksananya rapat 

evaluasi terhadap 

Pelaksana Abdimas 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi Pelaksana 

Abdimas  

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

3.5.6 Ketua STKIP Pamane Pengendalian Ketersedian dokumen hasil Pengendalian Dokumen Ketua STKIP 
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Talino harus melakukan 

pengendalian berdasarkan 

hasil evaluasi 

 

 

dilakukan secara 

periodik 

pengendalian  dilakukan setiap 

tahun 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Pamane 

Talino 

3.5.7 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan adanya 

program peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas 

Pelaksana Abdimas 

 Ketersediaan program 

peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas Pelaksana 

Abdimas 

program 

peningkatan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

Pelaksana 

Abdimas 

dilaksanakan 2 

kali dalam 

setahun 

Program 

kerja LPPM 

Ketua LPPM 
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6. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (3.6) 

a. Rasionale Standar 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus didukung 

oleh dana yang cukup. Hal ini bertujuan agar setiap tahap dari kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. 

Oleh karena itu untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat 

menjadi bermutu baik, maka perlu ditetapkan standar pendanaan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai acuan minimal untuk proses pengabdian kepada masyarakat oleh 

dosen. 

b. Definisi Istilah 

1) Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam 

bentuk apapun. 

2) Pembiayaan adalah penyediaan uang oleh rektor untuk untuk mendukung proses 

Abdimas 

3) Pendanaan adalah merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang 

bertujuan untuk memuaskan dosen dalam kegiatan Abdimas 
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Tabel 6 Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (S 3.6) 

No Standar Strategi Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

3.6.1 Institusi wajib 

menyediakan dana 

kegiatan Abdimas 

yang bersumber dari 

internal, pemerintah, 

kerja sama dengan 

lembaga lain dan dari 

masyarakat lainnya 

Wakil ketua II 

mengajukan alokasi 

dana kegiatan 

Abdimas kepada 

Yayasan Landak 

Bersatu 

Dana kegiatan Abdimas 

telah masuk dalam rencana 

anggaran pendapatan dan 

belanja perguruan tinggi 

tahunan 

Ketersediaan dana 

untuk kegiatan 

Abdimas minimal 

10% dari rencana 

anggaran pendapatan 

dan belanja perguruan 

tinggi tahunan 

Data dosen tiap prodi; 

Data jumlah dosen 

yang telah melakukan 

kegiatan Abdimas tiap 

prodi; 

Data alokasi dan 

sumber dana yang 

telah diperoleh untuk 

kegiatan Abdimas 

sebelumnya. 

Wakil Ketua 

II 

3.6.2 Institusi mewajibkan 

kepada seluruh dosen 

di setiap prodi untuk 

melakukan kegiatan 

Abdimas 

Ketua melakukan 

sosialisasi kepada 

seluruh dosen agar 

melakukan kegiatan 

Abdimas 

Terlaksananya sosialisasi 

mengenai kewajiban dosen 

untuk melakukan kegiatan 

Abdimas 

- Data jumlah dosen 

yang telah melakukan 

kegiatan Abdimas tiap 

prodi; 

Data alokasi dan 

sumber dana yang 

telah diperoleh untuk 

kegiatan Abdimas 

sebelumnya. 

Ketua 

3.6.3 Institusi mempunyai 

pedoman pendanaan 

dan pembiayaan 

kegiatan Abdimas 

dosen 

Wakil ketua II 

membuat pedoman 

pendanaan dan 

pembiayaan kegiatan 

Abdimas dosen; 

 

Tersedianya dokumen 

pedoman pendanaan dan 

pembiayaan kegiatan 

Abdimas dosen 

Pendanaan kegiatan 

Abdimas digunakan 

untuk membiayai 

a. Perencanaan 

kegiatan 

Abdimas; 

b. Pelaksanaan 

kegiatan Abdimas; 

c. Pengendalian 

- Wakil ketua 

II 
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kegiatan Abdimas;  

d. Pemantauan dan 

evaluasi kegiatan 

Abdimas; 

e. Pelaporan hasil 

kegiatan Abdimas; 

dan 

f. Diseminasi hasil 

kegiatan Abdimas. 

3.6.4 Program studi 

mengirimkan 

dosennya untuk 

melakukan kegiatan 

Abdimas sesuai 

bidang ilmunya 

 Terdapat 1 kelompok dosen 

yang (minimal 2 dosen) 

yang melaksanakan kegiatan 

Abdimas dari setiap 

program studi 

Dosen yang 

melaksanakan 

kegiatan Abdimas 

harus: 

Memiliki NIDN; 

Telah mengajar 

minimal 2 semester; 

Proposal kegiatan 

Abdimas 

Program 

studi 

3.6.5 Institusi mempunyai 

mekanisme evaluasi 

terhadap alokasi dana 

kegiatan Abdimas 

dosen di tiap program 

studi 

Wakil ketua II 

melakukan evaluasi 

terhadap tingkat 

penggunaan dana 

kegiatan Abdimas di 

tiap program studi; 

Peneliti wajib 

menandatangani 

kontrak kegiatan 

Abdimas sebelum 

pencairan dana oleh 

pihak yang 

bertanggung jawab 

yaitu LPPM 

Tingkat penggunaan dana 

kegiatan Abdimas di tiap 

prodi minimal 80% dari 

alokasi tiap prodi 

Dosen yang mengikuti 

kegiatan Abdimas 

harus memiliki 

dokumen pelaporan 

kegiatan Abdimas dari 

pengelola Abdimas 

kepada pimpinan 

perguruan tinggi dan 

mitra/pemberi dana 

yang memenuhi 5 

aspek (1. 

Komprehensif, 2. 

Rinci, 3. Relevan, 4. 

Mutakhir dan 5. 

Disampaikan tepat 

Proposal kegiatan 

Abdimas 

Wakil ketua 

II 

LPPM 
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waktu) 

3.6.6 LPPM melakukan 

pemantauan kepada 

dosen program studi 

yang sedang 

melaksanakan 

kegiatan Abdimas 

LPPM menyusun 

jadwal secara periodik 

untuk melakukan 

pemantauan 

pelaksanaan kegiatan 

Abdimas 

a. Adanya bukti 

pendanaan kegiatan 

Abdimas bagi dosen 

yang bersumber dari 

internal, pemerintah, 

kerja sama dengan 

lembaga lain maupun 

dari masyarakat 

b. Tersedianya bukti 

laporan kegiatan 

Abdimas semua dosen 

c. Adanya bukti review 

proposal kegiatan 

Abdimas dosen oleh 

reviewer 

d. Adanya bukti monitoring 

pelaksanaan kegiatan 

Abdimas dosen 

e. Adanya bukti 

penggunaan dana 

kegiatan Abdimas 

 data dosen yang 

melakukan kegiatan 

Abdimas 

LPPM 

3.6.7 LPPM melaporkan 

evaluasi hasil 

pemantauan kegiatan 

Abdimas dosen 

kepada Badan 

Penjaminan Mutu 

sebagai bahan untuk 

menentukan standar 

baru yang lebih tinggi 

dari standar 

 Terdistribusikannya laporan 

evaluasi hasil pemantauan 

kegiatan Abdimas dosen 

kepada Badan Penjaminan 

Mutu 

 Bukti laporan kegiatan 

Abdimas dosen; 

Bukti review proposal 

kegiatan Abdimas 

dosen; 

Bukti monitoring 

kegiatan Abdimas 

dosen; 

Bukti penggunaan 

dana kegiatan 

LPPM 



Standar Mutu Tri Dharma 111 

 

sebelumnya Abdimas dosen. 

 

3.6.8 Badan penjaminan 

mutu menentukan 

standar baru yang 

lebih tinggi dari hasil 

pemantauan LPPM 

 Terbitnya standar 

pendanaan dan pembiayaan 

kegiatan Abdimas baru 

 Dokumen evaluasi 

hasil pemantauan 

kegiatan Abdimas 

dosen 

Badan 

penjaminan 

mutu 
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7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (S 3.7) 

a. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Standar pengelolaan Abdimas perlu dirumuskan dengan pertimbangan sebagai berikut. 

Pertama, mendesaknya perumusan komitmen bersama dalam bentuk peraturan, panduan, 

dan sistem penjaminan mutu internal untuk mencapa target Abdimas sesuai dengan 

rencana strategis institusi. Kedua, terlaksananya pengelolaan abdimas yang mengikuti 

langkah-langkah prosedural ilmiah untuk menjamin kualitas hasil Abdimas, tingkat 

reliabilitas dan validitas yang tinggi dalam hasil Abdimas, dan tingginya tingkat 

kegunaan (utilitas) dari hasil Abdimas. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Rencana Induk Abdimas (RIA) adalah merupakan rencana pokok pengelolaan 

penelitian yang akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu 

2) Kriteria Pengelolaan Abdimas adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap 

pengorganisasian hasil dan proses penelitian. 

3) Peraturan Kerjasama Abdimas adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan 

mengenai program penelitian yang dikerjakan bersama dengan pihak luar. 

4) Pemberi dana Abdimas  adalah pihak yang memberi biaya untuk keperluan penelitian. 

5) Standar Pengelolaan Abdimas adalah syarat pengorganisasian hasil dan proses 

penelitian 
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Tabel 6 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (S 2.6) 

No Standar Strategi Pelaksanaan Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 

2.6.1 Ketua LPPM harus 

merumuskan dan 

menetapkan standar 

pengelolaan Abdimas 

1. Melakukan 

sosialisasi standar 

pengelolaan 

Abdimas kepada 

seluruh dosen. 

2. Melaksanakan 

kegiatan Abdimas 

sesuai dengan 

standar 

pengelolaan 

Abdimas yang 

telah ditetapkan. 

Tersedianya dokumen 

standar pengelolaan 

Abdimas 

Adanya 

dokumen standar 

pengelolaan 

Abdimas yang 

sesuai dengan 

kriteria 

pengelolaan 

pada RIA 

RIA Ketua LPPM 

2.6.2 Ketua berkeharusan 

memastikan bahwa 

pengelolaan Abdimas yang 

harus dilakukan oleh 

LPPM meliputi : 

h. Menyusun, 

mengembangkan, dan 

mensosialisasikan 

Rencana Induk Abdimas 

(RIA) STKIP Pamane 

Talino sesuai dengan 

Renstra STKIP Pamane 

Talino dan unggulan 

STKIP Pamane Talino 

yang tercantum dalam 

Visi dan Misi; 

i. Menyusun dan 

Melaksanakan RIA 

sesuai dengan 

ketentuan yang telah 

disepakati 

Pengelolaan Abdimas 

dilakukan memenuhi unsur 

sebagai berikut: 

h. Menyusun, 

mengembangkan, dan 

mensosialisasikan 

Rencana Induk 

Abdimas (RIA) STKIP 

Pamane Talino sesuai 

dengan Renstra STKIP 

Pamane Talino dan 

unggulan STKIP 

Pamane Talino yang 

tercantum dalam Visi 

dan Misi; 

i. Menyusun dan 

mengembangkan 

Ketersediaan 

dokumen RIA 

STKIP Pamane 

Talino, dokumen 

pedoman 

penjaminan 

mutu internal, 

dokumen hasil 

diseminasi, 

dokumen 

penghargaan 

bagi peneliti 

berprestasi, 

laporan kegiatan 

Abdimas 

Tersedianya 

dokumentasi 

RIA, 

dokumen 

pedoman 

penjaminan 

mutu 

internal, 

dokumen 

hasil 

diseminasi, 

dokumen 

penghargaa

n bagi 

peneliti 

berprestasi, 

laporan 

kegiatan 

Abdimas, 

Ketua LPPM 
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mengembangkan 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu 

internal Abdimas 

bekerja sama dengan 

Badan Penjamnina 

Mutu; 

j. Memfasilitasi 

pelasanaan Abdimas; 

k. Memfasilitasi 

diseminasi hasil 

Abdimas; 

l. Memberikan 

penghargaan kepada 

peneliti yang 

berprestasi; 

m. Melaporkan kegiatan 

Abdimas yang 

dikelolanya; dan 

n. Mendokumentasikan 

materi dan bahan 

Abdimas serta isolate 

atau komponen bahan 

aktif yang merupakan 

bahan Abdimas atau 

hasil Abdimas yang 

dilakukan oleh peneliti 

STKIP Pamane Talino. 

peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan 

mutu internal Abdimas 

bekerja sama dengan 

Badan Penjamnina 

Mutu; 

j. Memfasilitasi 

pelasanaan Abdimas; 

k. Memfasilitasi 

diseminasi hasil 

Abdimas; 

l. Memberikan 

penghargaan kepada 

peneliti yang 

berprestasi; 

m. Melaporkan kegiatan 

Abdimas yang 

dikelolanya; dan 

n. Mendokumentasikan 

materi dan bahan 

Abdimas serta isolate 

atau komponen bahan 

aktif yang merupakan 

bahan Abdimas atau 

hasil Abdimas yang 

dilakukan oleh peneliti 

STKIP Pamane Talino. 

materi dan bahan 

Abdimas oleh 

peneliti. 

dokumentas

i materi dan 

bahan 

Abdimas 

2.6.3 Ketua LPPM memastikan 

bahwa setiap kerja sama 

Abdimas dengan pihak luar 

 Teredianya peraturan 

terkait kerjasama antara 

peneliti atau institusi 

Dokumen 

kerjasama antara 

peneliti dan 

Peratauran 

kerjasama 

dan 

Ketua LPPM 
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memiliki perjanjian kerja 

sama antara 

peneliti/institusi dengan 

pemberi dana dan 

dilaporkan kepada LPPM. 

pemberi dana dokumen 

kerjasama 

2.6.4 Ketua berkeharusan 

melaksanakan evaluasi 

guna memastikan 

efektifitas kinerja Lembaga 

Abdimas dan Pengabdian 

kepada masyarakat 

(LPPM). 

Melakukan  evaluasi 

proses kegiatan 

Abdimas secara 

periodik   

 

Terlaksananya rapat 

evaluasi terhadap 

efektifitas kinerja LPPM 

Minimal terlaksana 

4kali  rapat 

evaluasi efektifitas 

kinerja LPPM 

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

2.6.5 Ketua STKIP Pamane 

Talino harus melakukan 

pengendalian berdasarkan 

hasil evaluasi 

 

 

Pengendalian 

dilakukan secara 

periodik 

Ketersedian dokumen hasil 

pengendalian  

Pengendalian 

dilakukan setiap 

tahun 

Dokumen 

pengendalian

, berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 

Pamane 

Talino 

2.6.6 Ketua LPPM berkeharusan 

memastikan adanya 

program peningkatan 

efektifitas kinerja LPPM 

Meningkatkan kualitas 

proses Abdimas 

Ketersediaan program 

peningkatan efektifitas 

kinerja LPPM 

program 

peningkatan 

efektifitas 

kinerja LPPM 

dilaksanakan 1 

kali dalam 

setahun 

Program 

kerja LPPM 

Ketua LPPM 
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8. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (S 3.8) 

a. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal yang harus 

dipenuhi. 

2. Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PkM memiliki akses untuk dapat 

menggunakan saran dan prasarana dalam menunjang penelitian. 

3. Sarana dan prasarana pengabdian yang tersedia harus menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, serta keselamatan pengabdi, masyarakat dan lingkungan. 

b. Definisi dan Istilah 

1) Rencana Induk Abdimas (RIA) adalah merupakan rencana pokok pengelolaan 

penelitian yang akan dilakukan STKIP Pamane Talino dalam jangka waktu tertentu 

2) Standar sarana dan Prasarana Abdimas adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

untuk mencapai maksud atau tujuan. 

3) Sarana dan prasarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai 

maksud atau tujuan. 

4) Pelaksana Abdimas adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat menggunakan  metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang 

berguna bagi masyarakat.  
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8. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (S 3.8) 

No Standar Strategi Indikator Kriteria Data yang 

dibutuhkan 

Penanggung

jawab 
3.8.1 STKIP Pamane Talino 

harus menyediakan 
sarana dan prasarana 

mutakhir yang dapat 

digunakan untuk 
memfasilitasi pengabdian 

kepada masyarakat 

paling sedikit yang 

terkait dengan penerapan 
bidang ilmu dari program 

studi yang dikelola 

universitas dan area 
sasaran kegiatan. 

 

Ketua STKIP Pamane 

Talino dan Sekretaris 
Jendral mempunyai 

database peralatan yang 

digunakan untuk 
pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen dan 

mahasiswa. 

Ketua STKIP Pamane 
Talino dan Sekretaris 

Jendral harus 

menganggarkan dana untuk 
pemeliharaan dan 

perawatan setiap tahun 

dalam rencana anggaran. 
Peralatan harus dilengkapai 

petunjuk penggunaan 

(Instruksi kerja) 

Peralatan untuk pengabdian 
harus di kalibrasi. 

tersedianya sarana dan 

prasarana untuk 
memfasilitasi Abdimas  

sarana dan prasarana 

Abdimas sesuai dengan 
bidang ilmu dari program 

studi yang dikelola yaitu : 

pendidikan matematika, 
pendidikan bahasa inggris, 

dan pendidikan jasmani,  

kesehatan dan rekreasi 

formulir daftar 

inventaris 
LPPM yang 

terkait dengan 

Abdimas. 

Sekretaris 

Jendral Ketua 
LPPM 

3.8.2 STKIP Pamane Talino 

harus menyediakan 
sarana dan prasarana 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 
memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

dan keamanan. 
 

tersedianya sarana dan 

prasarana untuk 
memfasilitasi Abdimas 

sarana dan prasarana 

Abdimas memenuhi standar 
mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan 

formulir daftar 

inventaris 
LPPM yang 

terkait dengan 

Abdimas. 
dokumen 

standar mutu, 

keselamatan 

kerja, 
kesehatan, 

kenyamanan, 

dan keamanan 

Sekretaris 

Jendral Ketua 
LPPM 

3.8.3 Ketua LPPM harus 

memastikan semua 

pelaksana Abdimas 

mempunyai akses yang 
sama 

Dilaksanakannya sosialisasi 

terkait mengajuan dan 

pelaksanaan Abdimas 

sosialisasi pengajuan dan 

pelaksanaan Abdimas 

dilakukan kepada sivitas 

akademik STKIP Pamane 
Talino 

dokumen hasil 

sosialisasi 

dalam 

pelaksanaan 
Abdimas : 

Ketua LPPM 
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 Undangan, 
Berita Acara, 

Daftar Hadir, 

Notulen 

3.8.4 STKIP Pamane Talino 

harus melakukan 

evaluasi terhadap sarana 

dan prasarana yang 
digunakan untuk 

Abdimas agar 

kemutakhiran, dan 
keakuratan dari peralatan 

dapat dijamin. 

 

Terlaksananya rapat evaluasi 

terkait sarana dan prasarana 

Abdimas 

Minimal terlaksana 4kali  

rapat evaluasi terkait sarana 

dan prasarana Abdimas 

Notulen rapat, 

dokumen hasil 

evaluasi 

Ketua LPPM 

3.8.5 Ketua STKIP Pamane 
Talino harus melakukan 

Pengendalian agar sarana 

dan prasarana yang 
digunakan Abdimas lebih 

berdaya guna 

 

Ketersedian dokumen hasil 
pengendalian  

Pengendalian dilakukan 
setiap tahun 

Dokumen 
pengendalian, 

berita acara 

pengendalian 

Ketua STKIP 
Pamane 

Talino 

3.8.6 STKIP Pamane Talino 
harus melakukan 

peningkatan dari sarana 

dan prasarana Abdimas 
untuk melakukan 

peningkatan dan 

perbaikan. 

Terlaksananya rencana 
penyusunan program 

peningkatan sarana dan 

prasarana Abdimas 

program peningkatan sarana 
dan prasarana meningkatkan 

kualitas dan kuantitas 

Abdimas 10% tiap Tahun 

Dokumen 
penyusunan 

program 

peningkatan 
sarana dan 

prasarana 

Abdimas 

Ketua LPPM 
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