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PENJELASAN : 
1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat 

kurang). 
2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di 

UNIMUDA Sorong. 
3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  
 

 

 
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Analisis pemenuhan 

capaian pembelajaran 

lulusan (CPL) yang 

diukur dengan metoda 

yang sahih dan 

relevan. 

1) keserbacakupan, 

2) kedalaman, dan 

3) kebermanfaatan 

analisis yang 

ditunjukkan dengan 

Analisis capaian pembelajaran lulusan 

memenuhi 3 aspek 

 

4 Semua terpenuhi dan 
terdokumentasi 

0 Mayor: 

Prodi Baru 

3 Terpenuhi 2 unsur 

2 Terpenuhi 1 unsur 

1 - 

0 Tidak terpenuhi semua 
unsur 



peningkatan CPL 

dari waktu ke 

waktu dalam 3 

tahun terakhir. 

2 Penetapan profil 

lulusan sesuai dengan 

scientific vision, 

market signals dan 

KKNI 

100% 4 Penetapan profil lulusan 

sesuai dengan scientific 

vision, market signals dan 

KKNI 

4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Penetapan profil lulusan 

tidak sesuai dengan 

scientific vision, market 

signals dan KKNI 

3 Kesesuaian capaian 

pembelajaran dengan 

profil lulusan dan 

jenjang level KKNI 

(Permenristekdikti No. 

44 tahun 

2015)/SKKNI yang 

sesuai). 

100% 4 Profil lulusan sesuai dengan 

level KKNI 

(Permenristekdikti No. 44 

Tahun 2015), terdapat profil 

lulusan tambahan, dan 

terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Profil lulusan sesuai dengan 

level KKNI 

(Permenristekdikti No. 44 

Tahun 2015), terdapat profil 

lulusan tambahan, tidak 

terdokumentasi 

2 Profil lulusan sesuai dengan 

level KKNI 

(Permenristekdikti No. 44 

Tahun 2015), tidak terdapat 

profil lulusan tambahan, 

terdokumentasi 

1 Profil lulusan tidak 

memenuhi SN-DIKTI 



0 Tidak ada Profil lulusan 

4 Kelengkapan CPL 

Prodi (Sikap dan tata 

nilai, Ketrampilan 

umum, ketrampilan 

khusus dan 

pengetahuan). 

100% 

 

4 Unsur CPL Lengkap, 

sesuia dengan aturan, 

melibatkan pihak internal, 

dan eksternal, 

terdokumentasi. 

4 Sesuai 

3 Unsur CPL Lengkap, 
sesuia dengan aturan, 

melibatkan pihak internal, 

dan eksternal, tidak 

terdokumentasi. 

2 Unsur CPL Lengkap, 
sesuai dengan aturan, tidak  

melibatkan pihak internal, 

dan eksternal, tidak 

terdokumentasi. 

1 Unsur CPL tidak sesuai 
dengan peraturan 

0 Tidak ada CPL yang 

ditetapkan 

5 Kelengkapan dokumen 

tentang “academic 

excellence” 

100% 4 100% 4 Sesuai 

3 >80% 

2 >60% 

1 >40% 

0 Kurang dari 40%  

6 Peninjauan CPL prodi 

maksimal 3 tahun 

sekali berdasarkan 

analisis kondisi 

internal dan eksternal  

100% 4 3 tahun sekali 4 Sesuai 

3 4 tahun sekali 

2 5 tahun sekali 



1 6 tahun sekali 

0 Tidak ada peninjauan 

 Mahasiswa 

menghasilkan artikel 

publikasi sebagai 

syarat ujian tugas akhir 

yang ditetapkan 

melalui surat 

keputusan Dekan. 

80% 4 >80% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >65% 

2 >35% 

1 >15% 

0 Kurang dari 15%  

7 Mahasiswa 

menghasilkan karya 

intelektual (Hak 

Paten/Paten sederhana, 

Hak Cipta,  Desain 

Produk Industri,  

Perlindungan Varietas 

Tanaman (Sertifikat 

Perlindungan Varietas 

Tanaman, Sertifikat 

Pelepasan Varietas, 

Sertifikat Pendaftaran 

Varietas),  Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu, 

Teknologi Tepat Guna, 

Produk (Produk 

Terstandarisasi, 

Produk Tersertifikasi), 

Karya Seni, Rekayasa 

Sosial. 

 

 

50% 4 >50% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >40% 

2 >30% 

1 >20% 

0 Kurang dari 20%  



INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kelengkapan dokumen 

tentang university 

value sebagai acuan 

perumusan capaian 

pembelajaran penciri 

institusi yang ditinjau 

ulang maksimal 3 

tahun sekali.  

100% 4 100% 4 Sesuai 

3 >80% 

2 >60% 

1 >40% 

0 Kurang dari 40%  

2 Lulusan mendapatkan 

penilaian dari teman 

sejawat dan atasan 

tempat bekerja pada 

aspek sikap kritis, 

progresif, kreatif, 

bertanggungjawab, dan 

produktif. 

80% 4 >80% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >65% 

2 >35% 

1 >15% 

0 Kurang dari 15%  

3 Memiliki skor TOEFL 

untuk semua Program 

Studi dari Pusat Bahasa 

UNIMUDA Sorong 

atau yang ditunjuk oleh 

UNIMUDA Sorong. 

Sarjana: minimal 450 4 >80% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >65% 

2 >35% 

1 >15% 

0 Kurang dari 15%  

4 Waktu tunggu lulusan 

untuk bekerja 

(mendapatkan 

pekerjaan atau 

berwirausaha) yang 

≤ 6 bulan 4 ≤ 6 bulan 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 ≤ 10 bulan 

2 ≤ 12 bulan 



relevan dengan bidang 

studi. 

1 ≤ 16bulan 

0 Di atas 16 bulan 

5 Kesesuaian bidang 

kerja lulusan dari 

program utama di 

perguruan tinggi 

terhadap kompetensi 

bidang studi. 

Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≥  

80% 

4 >80% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >65% 

2 >35% 

1 >15% 

0 Kurang dari 15%  

6 Lulusan mendapatkan 

penilaian dari atasan 

tempat bekerja pada 

aspek kemampuan: 

Etika, Keahlian pada 

bidang ilmu 

(kompetensi utama), 

Kemampuan berbahasa 

asing, Penggunaan 

teknologi informasi, 

Kemampuan 

berkomunikasi, 

Kerjasama tim, 

Pengembangan diri. 

80% 4 >80% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >65% 

2 >35% 

1 >15% 

0 Kurang dari 15%  

7 Tingkat dan ukuran 

tempat kerja lulusan. 

5% lulusan yang bekerja di badan usaha 

tingkat internasional/multi nasional 

4 >5% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >3% 

2 >2% 

1 >1% 

0 Tidak ada yang bekerja di badan 

usaha tingkat internasional/multi 



nasional 

8 Lulusan memiliki 

sertifikat kompetensi   

. 

 

80% memiliki personal certification yang 

tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) 

4 >80% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >65% 

2 >35% 

1 >15% 

0 Kurang dari 15%  

9 Persentase jumlah 

lulusan yang 

merespons tracer 

Study. 

Minimal 20% 4 >20% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >15% 

2 >10% 

1 >5% 

0 Kurang dari 5%  

STANDAR ISI  

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kesesuaian capaian 

pembelajaran dengan 

profil lulusan dan 

jenjang KKNI level 6 

(Permenristekdikti no. 

44 tahun 2015)/ 

SKKNI yang sesuai): 

Capaian pembelajaran 

program studi 

diturunkan dari profil 

lulusan yang mengacu 

pada hasil kesepakatan 

100%  4 Kesesuaian capaian 

pembelajaran dengan profil 

lulusan dan jenjang KKNI 

level 6 (Permenristekdikti no. 

44 tahun 2015)/ SKKNI yang 

sesuai): Capaian pembelajaran 

program studi diturunkan dari 

profil lulusan yang mengacu 

pada hasil kesepakatan dengan 

asosiasi/profesi dan memenuhi 

level KKNI. 

4 Sesuai 

3 - 



dengan asosiasi/profesi 

dan memenuhi level 

KKNI. 

2 - 

1 - 

0 Profil lulusan tidak sesuaian 

capaian pembelajaran dengan 

profil lulusan dan jenjang 

KKNI level 6 

(Permenristekdikti no. 44 

tahun 2015)/ SKKNI yang 

sesuai). 

2 Evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum melibatkan 

pemangku kepentingan 

dan mengakomodasi 

perkembangan 

IPTEKS. Evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum secara 

berkala maksimal 4 

tahun dengan 

melibatkan pemangku 

kepentingan internal 

dan eksternal, serta 

direview oleh pakar 

bidang ilmu program 

studi, industri, asosiasi, 

serta sesuai 

perkembangan ipteks 

dan kebutuhan 

pengguna. 

100% dari seluruh program studi 4 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum melibatkan pemangku 

kepentingan dan 

mengakomodasi perkembangan 

IPTEKS. Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum secara 

berkala maksimal 4 tahun 

dengan melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan 

eksternal, serta direview oleh 

pakar bidang ilmu program 

studi, industri, asosiasi, serta 

sesuai perkembangan ipteks dan 

kebutuhan pengguna. 

4 Sesuai 

Penyusunan 

Kurikulum 

3 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum melibatkan pemangku 

kepentingan dan 

mengakomodasi perkembangan 

IPTEKS. Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum secara 

berkala maksimal 4 tahun 

dengan melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan 

eksternal, serta direview oleh 

pakar bidang ilmu program 



studi, industri, asosiasi, tetapi 

tidak sesuai perkembangan 

ipteks dan kebutuhan pengguna. 

2 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum melibatkan pemangku 

kepentingan dan 

mengakomodasi perkembangan 

IPTEKS. Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum secara 

berkala maksimal 4 tahun 

dengan melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan 

eksternal, tetapi tidak direview 

oleh pakar bidang ilmu program 

studi, industri, asosiasi, serta 

tidak sesuai perkembangan 

ipteks dan kebutuhan pengguna. 

1 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum melibatkan pemangku 

kepentingan dan 

mengakomodasi perkembangan 

IPTEKS. Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum secara 

berkala maksimal 4 tahun tidak 

melibatkan pemangku 

kepentingan internal, dan 

eksternal, tidak direview oleh 

pakar bidang ilmu program 

studi, industri, asosiasi, serta 

tidak sesuai perkembangan 

ipteks dan kebutuhan pengguna. 

0 Tidak ada evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum  

 

 



INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kurikulum program 

studi memiliki penciri 

dengan 

mengintegrasikan 

nilai-nilai Islam dalam 

perspektif 

Muhammadiyah  

100%  4 Kurikulum program studi 

memiliki dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dalam perspektif 

Muhammadiyah dan 

terdokuemntasi dengan tertib. 

4 Sesuai 

3 Kurikulum program studi 

memiliki dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dalam perspektif 

Muhammadiyah tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib. 

2 Kurikulum program studi 

memiliki penciri, tetapi tidak 

mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dalam perspektif 

Muhammadiyah, dan tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

1 - 

0 Kurikulum program studi tidak 

memiliki penciri, tidak 

mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dalam perspektif 

Muhammadiyah, dan tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Kurikulum disusun 

secara 

berkesinambungan dan 

berimbang antara mata 

kuliah Universitas, 

Fakultas, Program 

100% program studi  4 Seluruh aspek terpenuhi dan 

terdokumentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

Program studi 

mengecek kembali 

sebaran mata kuliah 

fakultas. 

3 Seluruh aspek terpenuhi tetapi 

tidak terdokumentasi dengan 

tertib 

2 Hanya dua aspek yang terpenuhi 



Studi, dengan 

ketentuan 15% untuk 

mata kuliah perguruan 

tinggi, 15% untuk 

mata kuliah Fakultas 

dan 70% untuk mata 

kuliah Program Studi 

1 Hanya satu aspek yang terpenuhi 

0 Tidak ada unsur yang terpenuhi 

3 Keterlibatan 

stakeholder internal 

(dosen, mahasiswa dan 

tenaga kependidikan) 

dan eksternal (alumni, 

pengguna lulusan, dan 

pakar) dalam 

merancang dan 

mereview kurikulum. 

100% (melibatkan seluruh komponen 

stakeholder internal dan eksternal) 

4 Keterlibatan stakeholder internal 

(dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan) dan eksternal 

(alumni, pengguna lulusan, dan 

pakar) dalam merancang dan 

mereview kurikulum, 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

Penyusunan 

Kurikulum 

3 Keterlibatan stakeholder internal 

(dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan) dan eksternal 

(alumni, pengguna lulusan, dan 

pakar) dalam merancang dan 

mereview kurikulum, tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Keterlibatan stakeholder internal 

(sebagian) dan eksternal 

(sebagaian) dalam merancang 

dan mereview kurikulum. 

1 Hanya melibatkan stakeholder 

internal 

0 Tidak melibatkan stakeholder 

internal dan stakeholder internal 

4 Kurikulum berdaya 

saing internasional 

Muatan matakuliah penyusun kurikulum 

program studi 60% berwawasan global 

4 Kurikulum berdaya saing 

internasional 

4 Sesuai 

 

3 - 



2 - 

1 - 

0 

 

Kurikulum tidak  berdaya saing 

internasional 

STANDAR PROSES  

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Ketersediaan Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS) yang 

diserahkan setiap 

dosen maksimal H-7 

sebelum perkuliahan 

dimulai. 

100%  4 Dosen mengumpulkan RPS 

maksimal H-7 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

4 Sesuai 

3 Dosen mengumpulkan RPS 

maksimal H-6-5 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

2 Dosen mengumpulkan RPS 

maksimal H-4-3 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

1 Dosen mengumpulkan RPS 

maksimal H-2-1 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

0 Tidak mengumpulkan RPS 

2 Proses pembelajaran 

yang difasilitasi dosen 

menampilkan 

karakteristik interaktif, 

holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, 

tematik, efektif, 

kolaboratif, berpusat 

pada mahasiswa dan 

menanamkan nilai 

islam. 

100%   4 Memenuhi 10 unsur 4 Sesuai 

3 Memenuhi 9 unsur 

2 Memenuhi 8 unsur 

1 Memenuhi 7 unsur 

0 75% s.d. 100% mata kuliah. 



3 Terdapat bukti sahih 

yang menunjukkan 

metode pembelajaran 

yang dilaksanakan 

sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang 

direncanakan 

75% s.d. 100% mata kuliah. 4 75% s.d. 100% mata kuliah. 3 Observasi: 

Seluruh mata kuliah 

yang belum memiliki 

bukti sahih, untuk 

segera melengkapi 

3 50% s.d. 74% mata kuliah. 

2 25% s.d. 49% mata kuliah. 

1 5% s.d. 25% mata kuliah. 

0 Di bawah 5 

4 Pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam 

bentuk praktikum, 

praktik, atau praktik 

lapangan.  

 PJP  (JP/JB) x 

100% 

 JP  Jam 
pembelajaran 

praktikum, praktik, 

atau praktik 

lapangan (termasuk 

KKN)  

 JB  Jam 
pembelajaran total 

selama masa 

pendidikan. 

PJP ≥ 20%  

 

4 ≥ 20%  4 Sesuai 

3 ≥ 15%  

2 ≥ 10%  

1 ≥ 5%  

0 <5% 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Integrasi kegiatan 

proses pembelajaran 

dengan nilai-nilai 

Islam perspektif 

Muhammadiyah 

100% proses pembelajaran  Dosen Tetap 

Program Studi (DTPS) melakukan integrasi 

dengan nilai-nilai Islam perspektif 

Muhammadiyah 

4 100% proses pembelajaran  

Dosen Tetap Program Studi 

(DTPS) melakukan integrasi 

dengan nilai-nilai Islam 

perspektif Muhammadiyah 

4 Sesuai 

3 ≥70% proses pembelajaran  

Dosen Tetap Program Studi 



(DTPS) melakukan integrasi 

dengan nilai-nilai Islam 

perspektif Muhammadiyah 

2 ≥40% Pe proses pembelajaran  

Dosen Tetap Program Studi 

(DTPS) melakukan integrasi 

dengan nilai-nilai Islam 

perspektif Muhammadiyah 

1 ≥10% proses pembelajaran  

Dosen Tetap Program Studi 

(DTPS) melakukan integrasi 

dengan nilai-nilai Islam 

perspektif Muhammadiyah 

0 <10%   proses pembelajaran  

Dosen Tetap Program Studi 

(DTPS) melakukan integrasi 

dengan nilai-nilai Islam 

perspektif Muhammadiyah 

2 Persentase kahadiran 

dosen dari seluruh 

pertemuan 

100% 4 100% Persentase kahadiran 

dosen dari seluruh pertemuan 

3 Observasi: 

Memberikan 

peringatan kepada 

dosen yang masih 

kurang dari 14 

pertamuan selain UTS 

dan UAS 

3 ≥80% Persentase kahadiran 

dosen dari seluruh pertemuan 

2 ≥60% Persentase kahadiran 

dosen dari seluruh pertemuan 

1 ≥40% Persentase kahadiran 

dosen dari seluruh pertemuan 

0 <25% Persentase kahadiran 

dosen dari seluruh pertemuan 

3 Integrasi kegiatan 

penelitian dan PkM 

dalam pembelajaran 

≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS 

yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam 

mata kuliah dalam 3 tahun terakhir 

4 ≥ 30% jumlah penelitian 

dan/atau PkM 

0 Mayor: 

Hasil penelitian dan 

PkM pada tahun ini 

dharapkan untuk 

diintegrasikan pada 

semester ganjil 

3 >20% jumlah penelitian dan/atau 

PkM 

2 ≥ 10% jumlah penelitian 

dan/atau PkM 



1 ≥ 5% jumlah penelitian dan/atau 

PkM 

2019/2020 

 

0 <5  jumlah penelitian dan/atau 

PkM 

4 Jumlah prestasi 

akademik mahasiswa 

di tingkat provinsi/ 

wilayah, nasional, 

dan/atau internasional 

terhadap jumlah 

mahasiswa 

Presentase prestasi akademik mahasiswa di 

tingkat internasional ≥0,05% 

 Presentase prestasi akademik 

mahasiswa di tingkat 

internasional ≥0,05% 

0 Mayor: 

 

 Presentase prestasi akademik 

mahasiswa di tingkat 

internasional ≥0,04% 

 Presentase prestasi akademik 

mahasiswa di tingkat 

internasional ≥0,03% 

 Presentase prestasi akademik 

mahasiswa di tingkat 

internasional ≥0,02-0,01% 

 Tidak ada prestasi internasional 

5 Persentase tingkat 

kepuasan mahasiswa 

kepada kinerja 

mengajar dosen  

85%  ≥ 85%  2 Minor: 

Dosen dilibatkan dan 

terlibat dalam: 

-Workshop Akademik 

- Pelatihan AA 

-Pelatihan pengajaran 

lainnya 

 

 ≥ 75%  

 ≥ 65%  

 ≥ 55%  

 <55% 

STANDAR PENILAIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Terdapat bukti sahih 

tentang dipenuhinya 5 

prinsip (edukatif, 

otentik, objektif, 

akuntabel, transparan) 

yang dilakukan secara 

Minimum 70% jumlah matakuliah 4 Minimum 70% jumlah 

matakuliah 

1 Minor: 

Data-data terkait 5 

prinsip harus 

disiapkan oleh dosen 

pengampu mata 

kuliah, seperti bukti 

3 Minimum 55% jumlah 

matakuliah 

2 Minimum 45% jumlah 

matakuliah 



terintegrasi penilaian 

yang dilakukan secara 

terintegrasi dan 

dilengkapi dengan 

rubrik/ portofolio 

penilaian   

1 Minimum 30% jumlah 

matakuliah 

hasil pekerjaan 

mahasiswa dan hasil 

penilaan dosen 

disiapkan. 
0 Minimum 30% jumlah 

matakuliah 

2 Terdapat bukti sahih 

yang menunjukkan 

kesesuaian teknik 

(observasi, partisipasi, 

unjuk kerja, test tertulis, 

test lisan, angket) dan 

instrumen penilaian 

(penilaian proses dalam 

bentuk rubrik, penilaian 

hasil dalam bentuk 

portofolio, atau karya 

disain) terhadap capaian 

pembelajaran   

Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah 

matakuliah. 

4 75% s.d. 100% mata kuliah. 1 Minor: 

Bukti terkait harus 

diminta kepada dosen 

pengampu 

3 50% s.d. 74% mata kuliah. 

2 25% s.d. 49% mata kuliah. 

1 5% s.d. 25% mata kuliah. 

0 Di bawah 5 

3 Pelaksanaan penilaian 

memuat unsur-unsur: 

(mempunyai kontrak 
rencana penilaian, 

melaksanakan 

penilaian sesuai 

kontrak atau 

kesepakatan, 

memberikan umpan 

balik dan memberi 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil 

kepada mahasiswa, 

mempunyai 

dokumentasi penilaian 

proses dan hasil 

Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian 

mencakup 7 unsur. 

4 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian mencakup 

7 unsur. 

3 Observasi: 

Semua unsur terpenuhi 

kecuali bukti 

penilaian. 3 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian mencakup 

6 unsur. 

2 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian mencakup 

5 unsur. 

1 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian mencakup 

4 unsur. 

0 Kurang dari 4 unsur 



belajar mahasiswa, 

mempunyai prosedur 

yang mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan 

pemberian tugas atau 

soal, observasi kinerja, 

pengembalian hasil 

observasi, dan 

pemberian nilai akhir, 

pelaporan penilaian 

berupa kualifikasi 

keberhasilan 

mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata 

kuliah dalam bentuk 

huruf dan angka,  

mempunyai bukti-

bukti rencana dan telah 

melakukan proses 

perbaikan berdasar 

hasil monev penilaian) 

INDIKATOR KINAR TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Soal test (kuis) atau 

instrumen penilaian 

untuk semua mata 

kuliah   

100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer 

review dosen serumpun bidang ilmu 

 

4 100% terverifikasi dan 

tervalidasi oleh peer review 

dosen serumpun bidang ilmu 

0 Mayor: 

Buatkan bukti peer 

review dosen 

serumpun bidang 

ilmu 

 

3 70% terverifikasi dan tervalidasi 

oleh peer review dosen 

serumpun bidang ilmu 

2 40% terverifikasi dan tervalidasi 

oleh peer review dosen 

serumpun bidang ilmu 

1 10% terverifikasi dan tervalidasi 

oleh peer review dosen 

serumpun bidang ilmu 



0 Di bawah 10% terverifikasi dan 

tervalidasi oleh peer review 

dosen serumpun bidang ilmu 

2 Persentase bobot 

penilaian setiap dosen 

pengampu mata kuliah 

dengan bobot nilai: 

keaktifan 10%-15%, 

tugas perkuliahan 

≤20%, ujian tengah 

semester 30%, dan 

akhir semester ≤35%. 

100% mata kuliah 4 Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa secara online 

4 Sesuai 

3 Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa secara online 

2 Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa secara online 

1 Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa secara online 

0 Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa secara online 

3 Penyampaian 

yudisium 

Hasil penilaian diumumkan kepada 

mahasiswa secara on line 

4 Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa secara on line 

4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Hasil penilaian diumumkan 

kepada mahasiswa tidak secara 

on line 

4 Rata-rata IPK lulusan Program Diploma dan Sarjana IPK ≥ 3,25 4 IPK ≥ 3,25 4 Sesuai 

3 IPK ≥ 3,10 

2 IPK ≥ 3,0 

1 IPK ≥ 2,75 

0 IPK di bawah 2,75 

5 Penilaian masa studi   Program Sarjana 3,5 ≤ MS ≤ 4,5 tahun 4 3,5 ≤ MS ≤ 4,5 tahun 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 4,6 ≤ MS ≤ 5 tahun 



2 5,9 ≤ MS ≤ 5,5 tahun 

1 5,6 ≤ MS ≤ 6 tahun 

0 Di atas 6 tahun 

6 Penilaian persentase 

kelulusan tepat waktu. 

≥ 50% 4 ≥ 50% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 ≥ 40% 

2 ≥ 30% 

1 ≥ 20% 

0 Di bawah 20% 

7 Penilaian persentase 

keberhasilan studi 

≥ 85% 4 ≥ 85%  0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 ≥ 75%  

2 ≥ 65%  

1 ≥ 55%  

0 <55% 

STANDAR DOSEN DAN TENDIK 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kecukupan DTPS 

(Dosen Tetap Program 

Studi) yang terlibat 

dalam kegiatan 

pendidikan di Program 

Studi. 

 12 4  12 2 Minor: 

Pada semester 

selanjutnya bisa 

melibatkan dosen yang 

sesuai dengan bidang 

keilmuan. 

3  8 

2  4 

1  2 

0 Di bawah 2 



2 Persentase jumlah 

DTPS dengan 

pendidikan S3 terhadap 

jumlah DTPS. 

≥ 50% 4 ≥50% 0 Mayor: 

- Lakukan perekrutan 

dosen baru. 

-Studi lanjut dosen 

3 ≥40% 

2 ≥30% 

1 ≥20% 

0 Di bawah 20% 

3 Persentase jumlah 

DTPS dengan jabatan 

akademik LK terhadap 

jumlah DTPS. 

≥ 50% 4 >40% 0 Mayor: 

Fakultas menyiapkan 

secara berkala dan 

berkelanjutan 

3 >30% 

2 >20% 

1 >10% 

0 <10% 

4 Persentase jumlah 

DTPS dengan jabatan 

akademik GB terhadap 

jumlah DTPS. 

≥ 15% 4 >15% 0 Mayor: 

-Merekrut dosen S3 

-Studi lanjut dosen 3 >12% 

2 >7% 

1 >5% 

0 <5% 

5 Persentase jumlah 

DTPS yang memiliki 

sertifikat pendidik 

professional terhadap 

jumlah DTPS. 

≥ 80% 4 >80% 0 -Merekrut dosen S3 

-Studi lanjut dosen 

3 >60% 

2 >40% 

1 >20% 

0 <20% 



6 Persentase jumlah 

dosen tidak tetap 

terhadap jumlah DTPS. 

 10% 4  10% 4 Sesuai 

3 ≥ 11% 

2 ≥ 13% 

1 ≥ 15% 

0 ≥ 20% 

7 Rasio jumlah 

mahasiswa PS terhadap 

jumlah DTPS. 

PS Sains teknologi 15   RMD   25   

PS Sosial Humaniora 25   RMD  35   

4 Rasio jumlah mahasiswa PS 

terhadap jumlah DTPS untuk 

semua jenjang dan program studi 

memenuhi syarat 

0 Mayor: 

Menmbah jumlah 

mahasiswa baru 

dengan melakukan 

berbagai promosi 

difasilitasi fakultas. 
3 Rasio jumlah mahasiswa PS 

terhadap jumlah DTPS untuk 

sebagian besar jenjang dan 

program studi memenuhi syarat 

2 Rasio jumlah mahasiswa PS 

terhadap jumlah DTPS untuk 

50%  jenjang dan program studi 

memenuhi syarat 

1 Rasio jumlah mahasiswa PS 

terhadap jumlah DTPS  

0 Rasio jumlah mahasiswa PS 

terhadap jumlah DTPS  

3 Beban dosen dalam 

membimbing TA 

mahasiswa sebagai 

pembimbing utama. 

 

 

Persentase jumlah pembimbing utama yang 

membimbing  4 mahasiswa terhadap jumlah 
seluruh pembimbing utama. 

4 Persentase jumlah pembimbing 

utama yang membimbing 6 
mahasiswa terhadap jumlah 

seluruh pembimbing utama. 

0 Prodi Baru 

3 Persentase jumlah pembimbing 

utama yang membimbing 710 
mahasiswa terhadap jumlah 

seluruh pembimbing utama. 

2 Persentase jumlah pembimbing 

utama yang membimbing 1115 



mahasiswa terhadap jumlah 

seluruh pembimbing utama. 

1 Persentase jumlah pembimbing 

utama yang membimbing 1419 

mahasiswa terhadap jumlah 

seluruh pembimbing utama. 

0 Persentase jumlah pembimbing 

utama yang membimbing di atas 

19 mahasiswa terhadap jumlah 

seluruh pembimbing utama. 

4 SWMP (Setara Waktu 

Mengajar Penuh) 

DTPS (Pendidikan, 

Penelitian, PkM, dan 

tugas tambahan). 

 

12sks SWMP16 sks 4 100% dosen memenuhi 4 Sesuai 

3 >75% dosen memenuhi 

2 >50% dosen memenuhi 

1 >25% dosen memenuhi 

0 <25% dosen memenuhi 

5 Dosen yang mendapat 

pengakuan (rekognisi)  

atas prestasi/kinerja 

level nasional/ 

internasional 

 

 50 %  dari jumlah dosen  4  50 %  dari jumlah dosen  4 Sesuai 

3  40 %  dari jumlah dosen  

2  30 %  dari jumlah dosen  

1  20 %  dari jumlah dosen  

0 <20% dari jumlah dosen  

6 UNIMUDA Sorong 

merencanakan dan 

mengembangkan dosen 

(DTPS) mengikuti 

rencana pengembangan 

SDM di perguruan 

tinggi (Renstra PT) 

secara konsisten. 

Skor rata-rata butir Profil Dosen ≥ 3,5  4 Skor rata-rata Index Kinerja 

Dosen ≥3,5 dari skala 4. 
2 Minor: 

Tingkatkan dengan 

mengutus dosen dalam 

berbagai kegiatan 
3 Skor rata-rata Index Kinerja 

Dosen ≥3 dari skala 4. 

2 Skor rata-rata Index Kinerja 

Dosen ≥2,5 dari skala 4. 

1 Skor rata-rata Index Kinerja 

Dosen ≥2 dari skala 4. 



0 Skor rata-rata Index Kinerja 

Dosendi bawah 2 dari skala 4. 

7 Kualifikasi dan 

kecukupan tenaga 

kependidikan 

(pustakawan, laboran, 

programmer, operator, 

tenaga administrasi) 

untuk mendukung 

proses pembelajaran 

sesuai dengan 

kebutuhan program 

studi:  

Unit pengelola 

memiliki jumlah 

tenaga kependidikan 

yang sesuai dengan 

jumlah unit pelaksana 

teknis (perpustakaan, 

laboratorium, bengkel, 

dll)  yang digunakan 

program studi, 

kualifikasinya sesuai 

dengan spesifikasinya 

jenis pekerjaan yang 

menjadi 

tanggungjawabnya, 

dan bersertifikat 

kompetensi tertentu 

sesuai bidang 

tugasnya. 

100% 

 

 

4 Terpenuhi 4 unsur 2 Laboran: 

Semua laboran 

Akuakulur belum 

bersertifikasi, 

anggarkan dana secara 

bertahap untuk 

pendidikan bidang 

profesi 

3 Terpenuhi 3 unsur 

2 Terpenuhi 2 unsur 

1 Terpenuhi 1 unsur 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 DTPS kader 

persyarikatan 
  100%  4 Terpenuhi 4-5 unsur 3 Observasi: 

Semua DTPS harus 



Muhammadiyah/Aisyiy

ah terlibat dalam: 

1) mengamalkan 

syariat Islam, 

berakhlak mulia, 

dan berwawasan 

luas 

2) melaksanakan 
amanat 

persyarikatan untuk 

mencapai tujuan 

pendidikan 

Muhammadiyah 

3) bersedia 

mengkhidmatkan 

diri minimal 36 

jam dalam sepekan 

dan berpartisipasi 

aktif dalam 

pengembangan 

program studi. 

4) memiliki dedikasi 

dan loyalitas yang 

tinggi pada 

institusi, serta 

komitmen yang 

kuat untuk 

memajukan Islam, 

Muhammadiyah, 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

5) Aktif dalam 

kegiatan 

Persyarikatan 

Muhammadiyah di 

3 Terpenuhi 3 unsur aktif dalam kegiatan 

Persyarikatan 

Muhammadiyah di 

tingkat 

Ranting/Cabang/ 

Daerah/Wilayah/Pusat

/ Organisasi Otonomi 

(Ortom). 

 

2 Terpenuhi 2 unsur 

1 Terpenuhi 1 unsur 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 



tingkat Ranting/ 

Cabang/ Daerah/ 

Wilayah/ Pusat/ 

Organisasi 

Otonomi (Ortom). 

2 Tenaga Kependidikan 

kader persyarikatan 

Muhammadiyah/Aisyiy

ah terlibat dalam: 

1) mengamalkan 

syariat Islam, 

berakhlak mulia, 

dan berwawasan 

luas 

2) melaksanakan 

amanat 

persyarikatan untuk 

mencapai tujuan 

pendidikan 

Muhammadiyah 

3) bersedia 

mengkhidmatkan 

diri minimal 42 jam 

dalam sepekan dan 

berpartisipasi aktif 

dalam 

pengembangan 

program studi. 

4) memiliki dedikasi 
dan loyalitas yang 

tinggi pada 

institusi, serta 

komitmen yang 

kuat untuk 

memajukan Islam, 

  100% 4 Terpenuhi 4-5 unsur 3 Observasi: 

Arahkan tendik aktif 

dalam kegiatan 

Persyarikatan 

Muhammadiyah di 

tingkat 

Ranting/Cabang/Daer

ah/ 

Wilayah/Pusat/Organi

sasi Otonomi 

(Ortom). 

 

3 Terpenuhi 3 unsur 

2 Terpenuhi 2 unsur 

1 Terpenuhi 1 unsur 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 



Muhammadiyah, 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

5) Aktif dalam 

kegiatan 

Persyarikatan 

Muhammadiyah di 

tingkat Ranting/ 

Cabang/Daerah/Wil

ayah/Pusat/ 

Organisasi 
Otonomi (Ortom). 

 

3 Dosen mampu 

membaca al-Qur’an. 

100%  4 100% dosen memenuhi 4 Sesuai 

3 >75% dosen memenuhi 

2 >50% dosen memenuhi 

1 >25% dosen memenuhi 

0 Di bawah 25% dosen memenuhi 

4 Kemampuan tenaga 

kependidikan membaca 

Alquran. 

 

100% 4 100% tendik memenuhi 3 Observasi: 

Perbaiki tajwib dengan 

aktif mengikuti tahsin 

Alquran di Ma’had. 

3 >70% tendik memenuhi 

2 >30% tendik memenuhi 

1 >10% tendik memenuhi 

0 <10% tendik memenuhi 

5 Dosen memiliki skor 

TOEFL minimal 500 

≥ 50%  4 ≥ 50%   2 Minor:  

-Pelatihan/Kursus 

bahasa Inggris 3 ≥ 40%   



2 ≥ 30%   

1 ≥ 20%   

0 <10%   

6 Pustakawan, laboran, 

teknisi, 

programmer/operator 

memiliki sertifikat 

kompetensi 

≥ 70%   4 ≥ 70% memiliki sertifikasi 

profesi 

1 Minor: 

-Anggarkan dana 

secara bertahap untuk 

pendidikan bidang 

profesi 

-Kerja sama dengan 

instansi negeri dan 

swasta 

3 ≥ 60% memiliki sertifikasi 

profesi 

2 ≥ 50% memiliki sertifikasi 

profesi 

1 ≥ 40% memiliki sertifikasi 

profesi 

0 <40% memiliki sertifikasi 

profesi 

7 Tenaga kependidikan 

mengikuti pelatihan 

sesuai jenis 

pekerjaannya minimal 

sekali dalam setahun 

100% 4 100% tendik memenuhi 2 Minor: 

-Fakultas menyiapkan 

anggran khusus untuk 

pengembangan tendik 

secara berkala 

3 >70% tendik memenuhi 

2 >30% tendik memenuhi 

1 >10% tendik memenuhi 

0 <10% tendik memenuhi 

8 Persentase dosen yang 

menghasilkan 

Kekayaan Intelektual 

(KI) setiap tahun 

25% 4 ≥ 25%   0 Mayor: 

Fakultas menfasilitasi 

dosen mengakses dana 

penelitian baik 

ingternal maupun 

eksternal untuk bias 

menghasilkan Paten 

3 ≥ 20%   

2 ≥ 15%   

1 ≥ 10%   

0 <10% 



9 Kinerja dosen dalam 

menulis di jurnal 

internasional/ 

bereputasi setiap 

tahunnya  

≥ 10% 4 ≥ 10%   0 Mayor: 

-Fakultas mengirim 

dosen dalam berbagai 

workshop, dan 

pelatihan 

-Tingkatkan kerja 

sama riset 

3 ≥ 8%   

2 ≥ 6%   

1 ≥ 4%   

0 <4% 

10 Persentase kepuasan 

mahasiswa terhadap 

Layanan Tenaga 

Kependidikan   

85% 

 

4 >85% 2 Minor: 

3 >65% 

2 >45% 

1 >25% 

0 <25% 

11 DTPS menjadi anggota 

masyarakat bidang 

ilmu pada level 

internasional 

≥40%  4 ≥ 40% dosen terlibat pada 

organisasi internasional 

0 Mayor: 

Fakultas menyediakan 

dana supaya dosen 

dapat terdaftar dalam 

organisasi profesi 

3 ≥ 30% dosen terlibat pada 

organisasi internasional 

2 ≥ 20% dosen terlibat pada 

organisasi internasional 

1 ≥ 10% dosen terlibat pada 

organisasi internasional 

0 <10% dosen terlibat pada 

organisasi internasional 

12 DTPS menjadi anggota 

masyarakat bidang 

ilmu pada level 

nasional 

100% 4 Di bawah 25% dosen memenuhi 0 Mayor: 

Fakultas menyediakan 

dana supaya dosen 

dapat terdaftar dalam 

organisasi profesi 

3 Di bawah 25% dosen memenuhi 

2 Di bawah 25% dosen memenuhi 

1 Di bawah 25% dosen memenuhi 



0 Di bawah 25% dosen memenuhi 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kecukupan, 

aksesibilitas dan mutu 

sarana dan prasarana 

untuk menjamin 

pencapaian capaian 

pembelajaran dan 

meningkatkan suasana 

akademik 

100% unit pengelola menyediakan sarana dan 

prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas 

yang cukup untuk menjamin pencapaian 

capaian pembelajaran dan meningkatkan 

suasana akademik  

 

4 100% Terpenuhi 3 Observasi: 

Sarana dan prasarana 

laboratorium perlu 

ditingkatkan secara 

bertahap dan 

berkelanjutan 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

2 Kapasitas ruang kuliah 

UNIMUDA Sorong  

Luas minimal 42 m2, memiliki AC yang 

berfungsi baik, memiliki penerangan yang 

cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan 

rasio mahasiswa 1: 30. 

4 100% Terpenuhi 3 Observasi: 

Lengkapi ruangan 

perkuliahan dengan 

AC secara bertahap 

dan berkelanjutan 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

3 Luas ruang kerja per 

dosen  
Minimal 2x3 m2 4 Minimal 2x3 m2 4 Sesuai 

3 Minimal 1,5x2,5 m2 

2 Minimal 1x2 m2 

1 - 

0 Di bawah 1,5x2,5 m2 

4 Bahan pustaka berupa 

buku teks  

 

Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu 

jurusan atau program studi 

4 Minimal 600 judul sesuai 

dengan bidang ilmu jurusan atau 

program studi 

2 Minor: 

Lengkapi 200 buku 

lagi. 



3 Minimal 500 judul sesuai 

dengan bidang ilmu jurusan atau 

program studi 

2 Minimal 400 judul sesuai 

dengan bidang ilmu jurusan atau 

program studi 

1 Minimal 300 judul sesuai 

dengan bidang ilmu jurusan atau 

program studi 

0 Di  bawah 300 

5 Sarana Laboratorium 

memiliki sarana dengan 

jenis keragaman 

peralatan  

 

Rasio 1:10 mahasiswa. 4 Rasio 1:10 mahasiswa. 4 Sesuai 

3 Rasio 1:14 mahasiswa. 

2 Rasio 1:18 mahasiswa. 

1 Rasio 1:20 mahasiswa. 

0 Rasio di atas 1:20 mahasiswa. 

6 Sarana IT dan Sistem 

Informasi meliputi 

Sistem Informasi untuk 

e-learning, e-library, 

sistem informasi 

akademik, e-repository  

 

100% diakses dengan jaringan luas (WAN) 4 100% Terpenuhi 3 Observasi: 

Sistem informasi 

akademik (KRS) 

diupayakan diakses 

dengan jaringan luas 

(WAN) 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Indek kepuasan civitas 

akademika terhadap 

layanan sarana dan 

prasarana  

  3 (skala 1 – 4)   4   3 (skala 1 – 4)   2 Minor: 

Tingkatkan sarpras 

sepeti layanan 

perpustakaan, 

laboratorium, dan 

3   2 (skala 1 – 4)    

2   1 (skala 1 – 4)    



1 -  ruang kelas ber AC 

0 <  1 (skala 1 – 4)    

2 System pengamanan 

laboratorium  

 

100% memiliki system pengamanan yang baik 4 100% Terpenuhi 3 Observasi 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

3 Hasil audit sarana dan 

prasarana pembelajaran  

80% dalam keadaan baik  4 >80% Terpenuhi 4 Sesuai 

3 >70% Terpenuhi 

2 >60% Terpenuhi 

1 >50% Terpenuhi 

0 <40% Terpenuhi 

4 Perpustakaan memiliki 

akses mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus 

 

100% dapat diakses   4 100% Terpenuhi 0 Mayor: 

Langkah awal dibuat 

desain perpustakaan 

yang memiliki akses 

mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

5 Kepuasan mahasiswa 

terhadap sarana dan 

prasarana pembelajaran  

  75% sangat puas 4 >75% sangat puas 1 Minor 

3 >65% sangat puas 

2 >55% sangat puas 



1 >45% sangat puas 

0 <45% sangat puas 

6 Tingkat kunjungan e-

library perpustakan  

≥ 30% mahasiswa dan dosen 4 ≥ 30% mahasiswa dan dosen 1 Minor: 

-Tingkatkan sosialisasi 

e-library perpustakan  3 ≥ 20% mahasiswa dan dosen 

2 ≥ 10% mahasiswa dan dosen 

1 ≥ 5% mahasiswa dan dosen 

0 <5% mahasiswa dan dosen 

7 Kualitas ruang 

perpustakaan  

Luas minimal 200 m2, memiliki AC yang 

berfungsi baik, memiliki penerangan yang 

cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan 

sarana dengan rasio  mahasiswa 1 : 100. 

4 Semua unsur terpenuhi 3 Observasi, 

perpustakaan 

dilengkapi AC secara 

bertahap 

3 Tiga unsur terpenuhi 

2 Dua unsur terpenuhi 

1 Satu unsur terpenuhi 

0 Tidak ada unsur yang terpenuhi 

8 Kualitas ruang kerja 

pimpinan   

 

Luas minimal 36 m2, memiliki AC yang 

berfungsi baik, memiliki penerangan yang 

cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT 

yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana 

dengan kondisi selalu terawat. 

4 Semua unsur terpenuhi 4 Sesuai 

3 Empat unsur terpenuhi 

2 Tiga unsur terpenuhi 

1 2-1 unsur terpenuhi 

0 Tidak ada unsur yang terpenuhi 

9 Kuatitas ruang 

pelayanan kesehatan  

 

Luas minimal 24 m2, memiliki AC yang 

berfungsi baik, memiliki penerangan yang 

cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), 

memiliki kelengkapan sarana dengan rasio  

tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai 

4 Semua unsur terpenuhi 3 Observasi,  

Klinik dilengkapi AC 

secara bertahap 3 Empat unsur terpenuhi 

2 Tiga unsur terpenuhi 



kebutuhan. 1 2-1 unsur terpenuhi 

0 Tidak ada unsur yang terpenuhi 

10 Bahan pustaka berupa 

jurnal akreditasi 

nasional  

 

Minimal 3 jurnal per program studi 4 Minimal 3 jurnal per program 

studi 
4 Sesuai 

3 Minimal 2 jurnal per program 

studi 

2 Minimal 1 jurnal per program 

studi 

1 - 

0 Tidak ada bahan pustaka berupa 

jurnal akreditasi nasional  

 

11 Bahan pustaka berupa 

jurnal internasional 

bereputasi  

Minimal 2 jurnal per program studi 4 Minimal 2 jurnal internasional 

bereputasi per program studi 
4 Sesuai 

3 Minimal 1 jurnal internasional 

bereputasi per program studi 

2 - 

1 - 

0 Tidak ada bahan pustaka jurnal 

internasional bereputasi 

12 Rasio bandwith per 

mahasiswa  

Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps 4 Minimal per mahasiswa 0,85 

Kbps 
4 Sesuai 

3 Minimal per mahasiswa 0,80 

Kbps 

2 Minimal per mahasiswa 0,75 

Kbps 

1 Minimal per mahasiswa 0,70 

Kbps 

0 Di bawah 0,70 Kbps 

 

 



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Ketersediaan kebijakan 

UNIMUDA Sorong 

tentang pengembangan 

kurikulum yang 

mempertimbangkan (1) 

keterkaitan dengan visi 

dan misi (mandat) 

perguruan tinggi, (2) 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

kebutuhan stakeholders 

yang komprehensif 

serta (3)  

mempertimbangkan 

perubahan di masa 

depan. 

Kebijakan UNIMUDA Sorong tentang 

pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) 

indikator 

4 Semua unsur terpenuhi 4 Sesuai 

3 Dua unsur terpenuhi 

2 - 

1 - 

0 Tidak ada unsur yang terpenuhi 

2 Kelengkapan pedoman 

pengembangan 

kurikulum UNIMUDA 

Sorong yang memuat: 

(1) Profil lulusan, 

capaian pembelajaran 

yang mengacu kepada 

KKNI, bahan kajian, 

struktur kurikulum dan 

rencana pembelajaran 

semester (RPS) yang 

mengacu ke SN-DIKTI 

dan benchmark pada 

institusi internasional, 

peraturan- peraturan 

terkini, dan kepekaan 

Pedoman pengembangan kurikulum 

UNIMUDA Sorong memuat 100% kriteria 

indikator 

4 Semua unsur terpenuhi 4 Sesuai 

3 Satu unsur terpenuhi 

2 - 

1 - 

0 Tidak ada unsur yang terpenuhi 



terhadap isu- isu terkini 

meliputi pendidikan 

karakter, SDGs, 

NAPZA, dan 

pendidikan anti korupsi 

sesuai dengan program 

pendidikan yang 

dilaksanakan, (2) 

Mekanisme penetapan 

(legalitas) kurikulum 

yang melibatkan unsur-

unsur yang berwenang 

dalam institusi secara 

akuntabel dan 

transparan. 

3 Kelengkapan pedoman 

implementasi 

kurikulum UNIMUDA 

Sorong yang mencakup 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

pemantauan, dan 

peninjauan kurikulum 

yang 

mempertimbangkan 

umpan balik dari para 

pemangku kepentingan, 

pencapaian isu-isu 

strategis untuk 

menjamin kesesuaian 

dan kemutakhirannya. 

Kelengkapan pedoman implementasi 

kurikulum UNIMUDA Sorong mencakup 

100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai 

indikator 

4 100% Terpenuhi 4 Sesuai 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

4 Kelengkapan dokumen 

formal kebijakan dan 

pedoman UNIMUDA 

UNIMUDA Sorong memiliki 100% dokumen 

formal kebijakan dan pedoman yang 

komprehensif dan rinci untuk 

4 100% Terpenuhi 0 Mayor: 

3 >70% Terpenuhi 



Sorong yang 

komprehensif dan rinci 

untuk 

mengintegrasikan 

kegiatan penelitian dan 

PkM ke dalam 

pembelajaran. 

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM 

ke dalam pembelajaran. 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

5 Ketersediaan dokumen 

formal kebijakan 

suasana akademik yang 

mencakup: otonomi 

keilmuan, kebebasan 

akademik, dan 

kebebasan mimbar 

akademik. 

UNIMUDA Sorong memiliki 100% dokumen 

formal kebijakan suasana akademik yang 

komprehensif dan rinci yang mencakup: 

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik.  

4 100% Terpenuhi 4 Sesuai 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

6 Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

proses pembelajaran 

mencakup 

karakteristik, 

perencanaan, 

pelaksanaan, proses 

pembelajaran dan 

beban belajar 

mahasiswa untuk 

memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan. 

100% terdapat bukti sahih dokumen tentang 

sistem dan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi proses pembelajaran mencakup 

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses 

pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 

yang dilaksanakan secara periodik, konsisten 

dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran serta 

untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. 

Sistem monev dilakukan secara on-line. 

4 100% Terpenuhi 3 Observasi: 

3 >70% Terpenuhi 

2 >30% Terpenuhi 

1 >10% Terpenuhi 

0 <10% Terpenuhi 

7 Analisis dan tindak 

lanjut dari hasil 

pengukuran kepuasan 

mahasiswa. 

Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti 

minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan 

untuk perbaikan proses pembelajaran dan 

menunjukkan peningkatan 

hasil pembelajaran. 

4 Hasil pengukuran dianalisis dan 

ditindaklanjuti minimal 2 kali 

setiap semester, serta digunakan 

untuk perbaikan proses 

pembelajaran dan menunjukkan 

peningkatan 

hasil pembelajaran. 

2 Minor: 

Belum ditindaklanjuti 

prodi baru 



3 Hasil pengukuran dianalisis dan 

ditindaklanjuti minimal 1 kali 

setiap semester, serta digunakan 

untuk perbaikan proses 

pembelajaran dan menunjukkan 

peningkatan 

hasil pembelajaran. 

2 Hasil pengukuran dianalisis dan 

ditindaklanjuti minimal 2 kali 

setiap semester, tetapi tidak 

digunakan untuk perbaikan 

proses pembelajaran dan 

menunjukkan peningkatan 

hasil pembelajaran. 

1 Hasil pengukuran dianalisis dan 

ditindaklanjuti minimal 1 kali 

setiap semester, tetapi 

digunakan untuk perbaikan 

proses pembelajaran dan 

menunjukkan peningkatan 

hasil pembelajaran. 

0 Tidak ada analisis kepuasan 

8 Tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap 

pengelolaan proses 

pembelajaran. 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 

pada skala 1-4. 

4 >3 pada skala 1-4. 2 Minor: 

 
3 >2,5 pada skala 1-4. 

2 >2 pada skala 1-4. 

1 >1 pada skala 1-4. 

0 Memenuhi di bawah 1 pada 

skala 1-4. 

9 Ketersediaan 

mekanisme monitoring 

dan evaluasi 

100% tersedia dokumen mekanisme 

monitoring dan evaluasi pembelajaran 

4 Tersedia dokumen mekanisme 

monitoring dan evaluasi 

pembelajaran 

4 Sesuai 



pembelajaran 3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak tersedia dokumen 

mekanisme monitoring dan 

evaluasi pembelajaran 

10 Ketersediaan panduan 

tugas akhir 

Tersedia bukti panduan tugas akhir yang 

komprehensif 

4 Tersedia bukti panduan tugas 

akhir yang komprehensif 
4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak tersedia bukti panduan 

tugas akhir yang komprehensif 

11 Keterlaksanaan dan 

keberkalaan program 

dan kegiatan diluar 

kegiatan pembelajaran 

terstruktur untuk 

meningkatkan suasana 

akademik. (kuliah 

umum/ studium 

generale, seminar 

ilmiah, bedah buku) 

Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 

setiap bulan. 

4 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan setiap bulan. 

3 Observasi: 

Tingkatkan menjadi 

satu kali dalam satu 

bulan dibuatkan 

perencanaan dan 

laporan kegiatannya 

3 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan 1 kali dalam 2 

bulan. 

2 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan 1 kali dalam 3 

bulan. 

1 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan 1 kali dalam 4 

bulan. 

0 Tidak ada kegiatan ilmiah dalam 

satu semester 

12 Laporan kinerja 

semester melalui PDPT  

 

Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir. 4 Maksimal 1 bulan setelah 

semester berakhir. 
4 Sesuai 

3 2 bulan setelah semester 

berakhir. 



2 - 

1 - 

0 Di atas 2 bulan 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Ketersediaan laporan 

monitoring 

pembelajaran 

100% tersedia dokumen laporan dan 

tervalidasi 

4 Tersedia tersedia dokumen 

laporan dan tervalidasi 
4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak tersedia dokumen laporan 

dan tervalidasi 

2 Ketersediaan pedoman 

pembimbingan 

akademik 

100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi 4 Tersedia tersedia tersedia 

dokumen PA dan tervalidasi 
4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak tersedia dokumen PA dan 

tervalidasi 

3 Keterlaksanaan 

pembimbingan 

akademik  

Minimal 4 kali/ semester 4 Minimal 4 kali/ semester 4 Sesuai 

3 Minimal 3 kali/ semester 

2 Minimal 2 kali/ semester 

1 Minimal 2 kali/ semester 

0 Tidak pernah melakukan 

pembimbingan akademik 



4 Ketersediaan kebijakan 

tertulis tentang suasana 

akademik  

100% tersedia dokumen kebijakan tertulis 

suasana akademik 

4 Tersedia tersedia dokumen 

kebijakan tertulis suasana 

akademik 

4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak tersedia dokumen 

kebijakan tertulis suasana 

akademik 

5 Mahasiswa baru 

mendapatkan 

Pembimbing Akademik  

1 minggu sebelum input KRS 4 1 minggu sebelum input KRS 4 Sesuai 

3 5 hari sebelum input KRS 

2 4 hari sebelum input KRS 

1 3 hari sebelum input KRS 

0 2 hari sebelum input KRS 

6 Waktu penyelesaian 

tugas akhir mahasiswa 

kurang dari dua 

semester   

≥ 80% 4 ≥ 80% 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 ≥ 70% 

2 ≥ 60% 

1 ≥ 50% 

0 <40% Terpenuhi 

7 Daftar pembimbing 

skripsi sesuai kajian 

keilmuan 

100% sesuai bidang ilmu 4 100% Terpenuhi 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 >80% Terpenuhi 

2 >60% Terpenuhi 

1 >40% Terpenuhi 



0 <40% Terpenuhi 

8 Beban maksimal setiap 

dosen membimbing 

skripsi  

 10 mahasiswa 4  10 mahasiswa 0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 ≥ 11% 

2 ≥ 15% 

1 ≥ 20% 

0 ≥ 20% 

9 Dosen pembimbing 

melaksanakan 

bimbingan skripsi  

Rata-rata sebanyak 8 kali  

 

4 Rata-rata sebanyak 8 kali  0 Mayor: 

Prodi Baru 
3 Rata-rata sebanyak 7-6 kali  

2 Rata-rata sebanyak 5-4 kali  

1 Rata-rata sebanyak 4-3 kali  

0 Di bawah 3 kali  

STANDAR PEMBIAYAAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 DOP (Dana 

Operasional 

Pendidikan)   

Rata-rata dana 

operasional pendidikan/ 

mahasiswa/ tahun 

(dalam juta rupiah) 

DOP   20 juta 4 DOM=>Rp20 juta  3 Observasi 

3 DOM=>Rp16juta 

2 DOM=>Rp12juta 

1 DOM=>Rp8juta 

0 < Rp8juta 

2 Rata-rata dana 

penelitian dosen 

(DPD)/ tahun  

DPD   20 juta 4 DPD ≥20 Juta 

 

4 Terpenuhi 

3 DPD ≥16 Juta 

 



2 DPD ≥12 Juta 

 

1 DPD ≥8 Juta 

 

0 DPD< 8 Juta 

4 DPD ≥20 Juta 

 

3 Rata-rata dana PkM 

dosen (DPkMD)/ tahun 

dalam 3 tahun terakhir. 

DPkMD   5 juta  DPD ≥5 Juta 

 

4 Terpenuhi 

 DPD ≥4 Juta 

 

 DPD ≥3 Juta 

 

 DPD ≥2 Juta 

 

 DPD  < 2 Juta 

4 Realisasi investasi 

(SDM, sarana dan 

prasarana) memenuhi 

seluruh kebutuhan akan 

penyelenggaraan 

program pendidikan, 

penelitian dan PkM 

serta memenuhi standar 

perguruan tinggi terkait 

pendidikan, penelitian 

dan PkM 

Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, 

dan Prasarana  3,0 

  3,0 2 Minor 

  2,5 

  2,0 

  1,5 

 < 1,5 

5 Kecukupan dana untuk 

menjamin 

pengembangan 

tridharma 

Dana dapat menjamin keberlangsungan 

pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta 

memiliki kecukupan dana untuk rencana 

pengembangan 3 tahun ke depan yang 

didukung oleh sumber pendanaan yang 

realistis. 

 Rencana pengembangan 3 tahun 

ke depan yang didukung oleh 

sumber pendanaan yang realistis. 

4 Terpenuhi 

 Rencana pengembangan 2 tahun 

ke depan yang didukung oleh 

sumber pendanaan yang realistis. 



 Rencana pengembangan 1 tahun 

ke depan yang didukung oleh 

sumber pendanaan yang realistis. 

 Rencana pengembangan 1 tahun 

ke depan yang didukung oleh 

sumber pendanaan yang tidak 

realistis. 

 Tidak ada rencana 

pengembangan 

6 Masa keterlibatan 

secara penuh semua 

unsur dalam 

perencanaan anggaran 

tahun berikutnya.   

Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.  Minimal 6 bulan sebelum akhir 

tahun berjalan. 

3 Observasi 

 Minimal 5 bulan sebelum akhir 

tahun berjalan. 

 Minimal 4 bulan sebelum akhir 

tahun berjalan. 

 Minimal 3 bulan sebelum akhir 

tahun berjalan. 

 Minimal 2 bulan sebelum akhir 

tahun berjalan. 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Ketersediaan dokumen 

pengelolaan dana 

perencanaan 

penerimaan, 

pengalokasian, 

pelaporan, audit, 

monev dan 

pertanggung jawaban 

kepada pemangku 

kepentingan  

 100 %.  Semua unsur terpenuhi 4 Terpenuhi 

 5-6 unsur terpenuhi 

 3-4 unsur terpenuhi 

 1-2 unsur terpenuhi 

 Tidak ada unsur yang terpenuhi 

2 Ketersediaan pedoman 

penetapan biaya 

pendidikan mahasiswa 

yang melibatkan 

100 %  Tersedia pedoman penetapan 

biaya pendidikan mahasiswa 

yang melibatkan stakeholder 

internal. 

4 Terpenuhi 



stakeholder internal.  - 

 - 

 - 

 - 

 Tidak tersedia pedoman 

penetapan biaya pendidikan 

mahasiswa yang melibatkan 

stakeholder internal. 

3 Implementasi kebijakan 

pembebasan biaya 

mahasiswa yang 

berpotensi secara 

akademik tetapi kurang 

mampu secara 

ekonomi.   

  80%   80% 4 Terpenuhi 

  60% 

  40% 

  20% 

 Di bawah 20% 

4 Perolehan dana hibah 

penelitian per dosen 

per tahun   

  50 juta 
 

  50 juta 0 Mayor: 

-Dosen aktif 

mengakses dana hibah 

eksternal 

  40 juta 

  30 juta 

  20 juta 

 Di bawah 10 juta 

5 Perolehan dana hibah 

PkM dosen (DPkMD) 

per dosen per tahun   

  30 juta 

 

  30 juta 3 Observasi 

  20 juta 

  10 juta 

  5 juta 



 Di bawah 5 juta 

6 Alokasi biaya investasi 

pendidikan   
  20 – 30 % setiap tahunnya   20 – 30 % setiap tahunnya 4 Terpenuhi 

  15 – 19 % setiap tahunnya 

  10 – 14 % setiap tahunnya 

  5 – 9 % setiap tahunnya 

 Di bawah 5% setiap tahunnya 

Total Skor  275  

Presentase Capaian 59  

 
Rumus : Persentase capaian = (Total skor/skor maksimal ideal) x 100% 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
DOKUMEN  

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIMUDA SORONG 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) 

SORONG 
 



 
STANDAR PENELITIAN 

 

 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 
 (AMI) 

 
 

PENJELASAN : 
1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat kurang). 
2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di UNIMUDA Sorong. 
3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  
 

 

 
STANDAR HASIL PENELITIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Persentase dosen yang 
menjadi pembicara 

dalam forum ilmiah 

per tahun 

a.  

 

100% 

 

 

4 Terpenuhi 100 % 1 Minor: 

Tindakan koreksi: 

- Setiap dosen yang 

lolos hibah penelitian 

harus menjadi 

pembicara di forum 

ilmiah 

- Ada anggaran khusus 

dosen menjadi 

pembicara di forum 

ilmiah 

3 Terpenuhi 80-99 % 

2 Terpenuhi 60- 79% 

1 Terpenuhi 20- 59 % 

0 Terpenuhi kurang dari 20% 



2 Jumlah publikasi jurnal 
nasional/internasional/

buku ajar/buku teks per 

dosen per tahun 

 

1 judul 4 Tercapai dalam 1 tahun 

terdapat 1 judul publikasi 

nasional/internasional/buk

u ajar/buku teks per dosen 

per tahun 

1 Minor: 

Semua dosen wajib 

menyusun buku teks 

3 Tercapai dalam 1 tahun 

terdapat 1 judul publikasi 

nasional/internasional/buk

u ajar/buku teks per dosen 

per tahun 

2 Tercapai dalam 1 tahun 

terdapat 1 judul publikasi 

nasional/internasional/buk

u ajar/buku teks per dosen 

per tahun 

1 Tercapai dalam 1 tahun 

terdapat 1 judul publikasi 

nasional/internasional/buk

u ajar/buku teks per dosen 

per tahun 

0 Tercapai dalam 1 tahun 

terdapat 1 judul publikasi 

nasional/internasional/buk

u ajar/buku teks per dosen 

per tahun 

3 Jumlah publikasi 

seminar 

nasional/internasional 

per dosen per tahun 

 

2 judul 

 

4 Terdapat 2  judul publikasi 

seminar 

nasional/internasional per 

dosen per tahun 

0 Mayor: 

Aktif dalam berbagi 

seminar 

3 Terdapat 2  judul publikasi 

seminar 

nasional/internasional per 

dosen per tahun 



2 Terdapat 2  judul publikasi 

seminar 

nasional/internasional per 

dosen per tahun 

1 Terdapat 2  judul publikasi 

seminar 

nasional/internasional per 

dosen per tahun 

0 Terdapat 2  judul publikasi 

seminar 

nasional/internasional per 

dosen per tahun 

4 Jumlah publikasi 

SCOPUS atau setara 

per dosen per 3 tahun 

1,5 artikel 4 Terpenuhi 100 % 0 Mayor 

-  Tindaklanjuti 

berbagai workshop 

publikasi. 

- Dosen wajib ilut 

workshop publikasi 

3 Terpenuhi 80-99 % 

2 Terpenuhi 60- 79% 

1 Terpenuhi 20- 59 % 

0 Terpenuhi kurang dari 20% 

5 Jumlah sitasi per paper 
berdasarkan SCOPUS 

atau setara 

 

6 sitasi 

 

4 Terdapat  6 sitasi 0 Mayor 

- Terbitkan jurnal  

 3 Terdapat 5 sitasi 

2 Terdapat  4 sitasi 

1 Terdapat 3 sitasi 

0 <2 

6 Jumlah Hak Kekayaan 

Intelektual per prodi 

per 3 tahun 

 

Hak Cipta : 2 judul 4 Terdapat 2 judul Hak 

Kekayaan Intelektual per 

prodi per 3 tahun 

 

0 Mayor: 

Luaran Penelitian di 

HKI 



3 Terdapat 1 judul Hak 

Kekayaan Intelektual per 

prodi per 3 tahun 

2 Terdapat 1 judul dengan 

masa tunggu sertifikat dari 

Dirjen HaKI 

1 Terdapat 1 judul belum 

terdaftar ke Dirjen HaKI 

0 Tidak ada HaKI 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Jumlah unit bisnis hasil 

riset per prodi per 3 

tahun 

1 unit 

 

4 Terdapat 1  unit bisnis hasil 
riset per prodi per 3 tahun 

0 Mayor: 

Kembangkan nhasil 

penelitian menjadi unit 

bisnis 

 

3 Terdapat 1  unit bisnis hasil 
riset per prodi per 4 tahun 

2 Terdapat 1  unit bisnis hasil 
riset per prodi per 5 tahun 

1 Terdapat 1  unit bisnis hasil 

riset per prodi per 6 tahun 

0 Tidak ada unit bisnis hasil riset 
per 3 Tahun 

2 Jumlah kontrak kerja 

dengan pihak ke tiga 

per prodi per 3 tahun 

2 kontrak kerja 4 Terdapat 2 kontrak kerja dengan 

pihak ke tiga per prodi per 3 

tahun 

4 Sesuai 

3 Terdapat 1 kontrak kerja dengan 

pihak ke tiga per prodi per 3 

tahun 

2 Terdapat 1 kontrak kerja dengan 

pihak ke tiga per prodi per 3 

tahun tapi tidak sesuai PS 



1 Terdapat 1 kontrak kerja dengan 

pihak ke tiga per prodi per 3 

tahun tetapi tidak terlaksana 

0 Tidak ada kontrak kerja dengan 

pihak ke tiga 

3 Jumlah dana yang 

masuk ke UNIMUDA 

per prodi per 3 Tahun 

5 jt 

 

4 Dana yang masuk ke 
UNIMUDA per Prodi per 3 

tahun Rp. 5.000.000 atau 

lebih 

0 Mayor 

- Aktif dalam 

berbagai hibah 

eksternal 

3 Dana yang masuk ke 
UNIMUDA per Prodi per 3 

tahun Rp. < 4.000.000 – 

4.999.000 

2 Dana yang masuk ke 

UNIMUDA per Prodi per 3 

tahun Rp. < 3.999.000 – 

2.999.000 

1 Dana yang masuk ke 
UNIMUDA per Prodi per 3 

tahun Rp. < 2.000.000 

0 Dana yang masuk ke 
UNIMUDA per Prodi per 3 

tahun Rp. ≤ 1.000.000 

STANDAR ISI PENELITIAN 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Jumlah rujukan Yang 

berasal dari jurnal 

nasional dan 

internasional  

Minimal 25 paper 5 tahun terakhir 4 100% 1 Minor 

Penelitian wajib 25 

paper, gunakan 

mendeley, google 

scholar, dll. 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 



0 <25% 

2 Jumlah buku yang 

dirujuk  

Minimal 5 buku 4 Minimal 5 buku  4 Sesuai 

3 Minimal 4 buku  

2 Minimal 3 buku  

1 Minimal 2 buku  

0 Kurang dari 2 buku  

3 Persentasi jumlah 

penelitian yang sesuai 

dengan rencana 

strategis penelitian 

100% 

 

4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

4 Persentase pelanggaran 

etika penelitian per 

tahun 

0% 4 0% 4 Sesuai 

3 <10% 

2 <20% 

1 <30% 

0 >30% 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kesesuaian isi 

penelitian terapan 

berorientasi pada hasil 

100% isi penelitian terapan berorientasi pada 

hasil penelitian yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

4 100% 1 Minor: 

Rencakan pada 

penelitian selanjutnya 3 >75% 



penelitian  yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ 

atau industri. 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

2 Isi penelitian yang 

dilakukan secara multi 

dan lintas ilmu 

(interdisciplinary). 

 

Terdapat  20% isi penelitian UNIMUDA 

UNIMUDA Sorong dilakukan secara multi dan 

lintas ilmu (interdisciplinary). 

 

4 >20% 4 Sesuai 

3 >15% 

2 >10% 

1 >5% 

0 <5% 

3 Isi/ tema penelitian 

UNIMUDA 

UNIMUDA Sorong 

mengantisipasi 

permasalahan global  

 

 20% isi/tema penelitian UNIMUDA 
UNIMUDA Sorong mencakup permasalahan gl 

4 >20% 4 Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minor: 

Lakukan kerja sama, 

hibah penelitian LN 

 

3 >15% 

2 >10% 

1 >5% 

0 <5% 

 10% isi/tema penelitian dilakukan joint 
research dengan mitra LN. 

4 >10% 0 

3 >7% 

2 >5% 

1 >3% 

0 <3% 

STANDAR PROSES PENELITIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kepemilikan bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan dan review 

proses penelitian yang 

dilakukan secara 

berkala dan ditindak 

lanjuti.  

 

UNIMUDA Sorong memiliki bukti yang sahih 

tentang pelaksanaan dan review proses 

penelitian yang dilaksanakan secara berkala 

dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 

1) tatacara penilaian dan review, 

2) legalitas pengangkatan reviewer, 

3) hasil penilaian usul penelitian, 

4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama 

peneliti, 

5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 

serta  

6) dokumentasi output penelitian.  

4  4 Sesuai 

3  

2  

1  

0  

2 Proses baku 

pelaksanaan kegiatan 

penelitian  

 

Minimal 20% kegiatan penelitian telah 

dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan 

mengikuti suatu proses baku yang 

mencerminkan suatu peningkatan mutu yang 

berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip 

efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 

4 Minimal 20% kegiatan 

penelitian telah dikembangkan, 

dikelola, dan dimanfaatkan 

mengikuti suatu proses baku 

yang mencerminkan suatu 

peningkatan mutu yang 

berkelanjutan, serta 

mengedepankan prinsip 

efisiensi, akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

4 Sesuai 

3 Minimal 20% kegiatan 

penelitian telah dikembangkan, 

dikelola, dan dimanfaatkan 

mengikuti suatu proses baku 



namun belum mencerminkan 

suatu peningkatan mutu yang 

berkelanjutan, serta 

mengedepankan prinsip 

efisiensi, akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

2 Minimal 20% kegiatan 

penelitian telah dikembangkan, 

dikelola, dan dimanfaatkan 

mengikuti suatu proses baku 

namun tidak  mencerminkan 

suatu peningkatan mutu yang 

berkelanjutan, serta tidak 

mengedepankan prinsip 

efisiensi, akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

1 Minimal 20% kegiatan 

penelitian telah dikembangkan, 

dikelola, dan dimanfaatkan 

belum mengikuti suatu proses 

baku dan tidak  mencerminkan 

suatu peningkatan mutu yang 

berkelanjutan, serta tidak 

mengedepankan prinsip 

efisiensi, akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

0 Minimal 20% kegiatan 

penelitian tidak dikembangkan, 

dikelola, dan dimanfaatkan 

mengikuti suatu proses baku dan 

sehingga tidak  mencerminkan 

suatu peningkatan mutu yang 

berkelanjutan, serta tidak 

mengedepankan prinsip 



efisiensi, akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

3 Persentase penelitian 

yang dilaksanakan 

sesuai dengan roadmap 

Prodi 

100% 4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

4 Persentase pelaksanaan 

penelitian  sesuai 

Anggaran, capaian, dan  

time schedule. 

100% 4 100% 4  

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kepemilikan dokumen 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan penelitian   

 

100% penelitian UNIMUDA Sorong memiliki 

dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan penelitian sesuai dengan panduan 

dan SOP proses penelitian. 

4 100% penelitian UNIMUDA 

memiliki dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan 

penelitian sesuai dengan 

panduan dan SOP proses 

penelitian. 

4 Sesuai 

3 85% penelitian UNIMUDA 

memiliki dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan 

penelitian sesuai dengan 

panduan dan SOP proses 

penelitian. 



2 Penelitian UNIMUDA memiliki 

dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan 

penelitian kurang sesuai dengan 

panduan dan SOP proses 

penelitian. 

1 UNIMUDA memiliki dokumen 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan penelitian namun 

tidak sesuai dengan panduan dan 

SOP proses penelitian. 

0 UNIMUDA tidak memiliki 

dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan 

penelitian sesuai dengan 

panduan dan SOP proses 

penelitian. 

2 Ada sistem kerja proses 

penelitian yang aman 

bagi masyarakat dan 

lingkungan 

(pengendalian limbah 

penelitian) 

Ada 4 Ada sistem kerja proses 

penelitian yang aman bagi 

masyarakat dan lingkungan 

(pengendalian limbah penelitian) 

4 Sesuai 

3 Ada sistem kerja proses 

penelitian yang cukup aman bagi 

masyarakat dan lingkungan 

(pengendalian limbah penelitian) 

2 Ada sistem kerja proses 

penelitian kurang aman bagi 

masyarakat dan lingkungan 

(pengendalian limbah penelitian) 

1 Ada sistem kerja proses 

penelitian tidak aman bagi 

masyarakat dan lingkungan 

(pengendalian limbah penelitian) 



0 Tidak Ada sistem kerja proses 

penelitian  

3 Adanya catatan Log-

book proses penelitian 

100% 4 100% 0 Mayor: 

Semua penelitian 

harus dibuatkan log-

book berdasarkan 

proses penelitian 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Adanya pedoman 

penilaian penelitian 

100% tersedia 

 

 

4 Adanya pedoman penilaian 

penelitian, terkendali, dan 

terlaksana 

4 Sesuai 

3 Adanya pedoman terkendali 

tetapi tidak dimanfaatkan 

2 Ada pedoman, tidak terkendali 

dan belum dimanfaatkans ecara 

maksimal 

1 Ada pedoman, tidak terkendali, 

dan tidak dimanfaatkan 

0 Tidak ada pedoman penilaian 

penilitan 

2 Penggunaan instrumen 

penilaian yang telah 

memuat prinsip 

penilaian edukatif, 

obyektif, akuntabel, dan 

transparan yang 

dilakukan secara 

terintegrasi 

100% 4 Adanya lembar evaluasi KTI 

yang terdokumentasi, terkendali 

dan dilaksanakan 

4 Sesuai 

3 Adanya lembar evaluasi KTI 

yang terdokumetasi, tidak 

terkendali tetapi dilaksanakan 

2 Adanya lembar evaluasi KTI 

yang terdokumentasi, tidak 



terkendali dan tidak 

dilaksanakan 

1 Adanya lembar evaluasi KTI 

yang tidak terdokumentasi, tidak 

terkendali dan tidak 

dilaksanakan 

0 Tidak adanya lembar evaluasi 

KTI 

3 Adanya proses 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian 

100% tersedia 4 100% penelitian 4 Sesuai 

3 >75% dari total penelitian 

2 >50% dari total penelitian 

1 >25% dari total penelitian 

0 <25% dari total penelitian 

4 Proposal penelitian 

direview/ diseminarkan 

100% 4 100% penelitian 4 Sesuai 

3 >75% dari total penelitian 

2 >50% dari total penelitian 

1 >25% dari total penelitian 

0 <25% dari total penelitian 

5 Penelitian memenuhi 

semua persyaratan 

administratif sesuai 

pedoman 

100% 4 100% pelaksanaan penelitian 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

4 Sesuai 

3 >75% pelaksanaan penelitian 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 



terdokumentasi, dan traceable 

2 >50% pelaksanaan penelitian 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

1 >25% pelaksanaan penelitian 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

0 <25% pelaksanaan penelitian 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

6 Proposal dan hasil 

penelitian mendapatkan 

nilai minimal 75. 

100% 4 100% proposal dan hasil 

penelitian mendapatkan nilai 

minimal 75. 

4 Sesuai 

3 >75% proposal dan hasil 

penelitian mendapatkan nilai 

minimal 75. 

2 >50% proposal dan hasil 

penelitian mendapatkan nilai 

minimal 75. 

1 >25% proposal dan hasil 

penelitian mendapatkan nilai 

minimal 75. 

0 <25% proposal dan hasil 

penelitian mendapatkan nilai 

minimal 75. 

7 Hasil penelitian 

dipublikasikan minimal 

100% 4 Hasil penelitian dipublikasi di 

jurnal sinta 5 

3 Minor: 

Hasil penelitian 



pada jurnal Sinta 5 dan 

terindeks Moraref. 

3 Hasil penelitian dipublikasi di 

jurnal sinta 6 

selanjutkan 

dipublikasikan 

minimal pada SINTA 

5 
2 Hasil penelitian dipublikasi di 

jurnal tidak terakreditasi 

1 Hasil penelitian dipublikasikan 

dalam prosiding seminar 

nasional 

0 Hasil penelitian tidak 

dipublikasikan 

INDIKATOR KINAR TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Tersosialisasinya 

pedoman penilaian 

penelitian 

100%  4 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian penelitian 

tingkat universitas yang 

terdokumentasi, dan traceable 

4 Sesuai 

3 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian penelitian 

tingkat fakultas yang 

terdokumentasi, dan traceable 

2 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian penelitian  

tingkat prodi yang 

terdokumentasi, dan traceable 

1 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian penelitian 

yang tidak terdokumentasi,dan 

tidaktraceable 

0 Tidak tersosialisasinya pedoman 

penilaian penelitian  

2 Terdapat kesesuaian 

hasil penilaian 

penelitian dengan 

formula yang 

ditetapkan pada 

100% 4 Hasil penilaian penelitian sesuai 

dengan formula yang ditetapkan 

pada panduan yang terdiri atas 

perencanaan penelitian, 

pelaksanaan penelitian dan hasil 

4 Sesuai 



panduan. penelitian 

3 Hasil penilaian penelitiankurang 

sesuai dengan formula 

perencanaan yang ada dalam 

panduan tetapi untuk 

pelaksanaan dan hasil mengikuti 

panduan yang ada 

2 Hasil penilaian penelitian 

tidaksesuai dengan formula 

perencanaan yang ada dalam 

panduan tetapi untuk 

pelaksanaan dan hasil mengikuti 

panduan yang ada 

1 Hasil penilaian penelitian tidak 

sesuai dengan formula 

perencanaan, dan pelaksanaan 

penelitian namun hasil penelitian 

mengikuti panduan yang ada 

0 Hasil penilaian penelitian tidak 

sesuai dengan formula yang 

ditetapkan pada panduan 

STANDAR PENELITI 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Setiap dosen wajib 

melakukan penelitian 

sesuai bidang ilmunya 

minimal 1 judul setiap tahunnya  4 Setiap dosen melakukan 

penelitian sesuai bidang ilmu 

2 Minor: 

Semua dosen wajib 

melaksanakan 

penelitian, aktif dalam 

berbagai seminar atau 

workshop yang 

berkaitan dengan 

penelitian. 

3 ≥75% dosen melakukan 

penelitian sesuai bidang ilmu 

2 ≥50% dosen melakukan 

penelitian sesuai bidang ilmu 

1 ≥25% dosen melakukan 

penelitian sesuai bidang ilmu 

0 <25% dosen melakukan 

penelitian sesuai bidang ilmu 



2 Mempunyai road map 

penelitian 

100% 4 Setiap dosen mempunyai road 

map penelitian 

0 Mayor: 

Dosen wajib membuat 

roadmap penelitian, 

fakultas bekerja sama 

dengan LP3M wajib 

menfasilitasi 

3 ≥75% mempunyai road map 

penelitian 

2 ≥50% mempunyai road map 

penelitian 

1 ≥25% mempunyai road map 

penelitian 

0 <25%  mempunyai road map 

penelitian 

3 Keberadaan kelompok 

riset UNIMUDA 

Sorong   

UNIMUDA Sorong memiliki kelompok riset 

yang ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal formal keberadaan 

kelompok riset, 

2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam 

jejaring tingkat nasional maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat 

untuk menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat, dan  

4) dihasilkannya produk riset yang berdaya 

saing internasional.  

4 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional maupun 

internasional, serta 

3. Dihasilkannya produk riset 

yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat, dan 

4. Dihasilkannya produk riset 

yang berdaya saing 

internasional 

0 Minor: 

Wajib membuat 

kelompok riset 

kolaborasi demgan 

Prodi lainnya. 

3 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional maupun 

internasional, serta 

3. Dihasilkannya produk riset 



yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat, dan 

4. Tidak ditemukan produk riset 

yang berdaya saing 

internasional 

2 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional maupun 

internasional, serta 

3. Tidak ada/tidak 

Dihasilkannya produk riset 

yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat, dan 

4. Tidak ditemukan produk riset 

yang berdaya saing 

internasional 

1 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional  

Namun tidak ditemukan atau 

tidak adanya bukti 

dihasilkannya produk riset 

yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

 



di masyarakat,  

0 Tidak  memilki kelompok riset 

4 Peneliti memiliki 

kompetensi 

metodologis sesuai 

objek penelitian serta 

tingkat kerumitan dan 

kedalaman penelitian.  

 100% 4 100% Peneliti DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek penelitian serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

penelitian 

0 Mayor: 

Harus ada penelitian 

pengembangan 

3 ≥25% Peneliti DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek penelitian serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

penelitian 

2 <25%  Peneliti DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek penelitian serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

penelitian 

1 ≥25% Peneliti DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek penelitian serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

penelitian 

0 <25%  Peneliti DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek penelitian serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

penelitian 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Peneliti dosen 

UNIMUDA Sorong 

melibatkan mahasiswa 

dalam setiap kegiatan 

100%  4 100% Peneliti dosen melibatkan 

mahasiswa dalam setiap 

kegiatan penelitian 

2 Minor: 

Wajib mengikuti SK 

rector tentang 

melibatkan mahasiswa 3 ≥70% Peneliti dosen melibatkan 



penelitian mahasiswa dalam setiap 

kegiatan penelitian 

dalam penelitian. 

LP3M wajib 

memberikan koreksi 

pada saat proposal 

dosen diajukan tetapi 

tidak melibatkan 

mahasiswa. 

2 ≥40% Peneliti dosen melibatkan 

mahasiswa dalam setiap 

kegiatan penelitian 

1 ≥10% Peneliti dosen melibatkan 

mahasiswa dalam setiap 

kegiatan penelitian 

0 <10%   Peneliti dosen 

melibatkan mahasiswa dalam 

setiap kegiatan penelitian 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Keberadaan 

Laboratorium riset 

UNIMUDA Sorong 

UNIMUDA Sorong memiliki laboratorium 

riset yang ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal formal keberadaan 

laboratoriumk riset, 

2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam 

jejaring tingkat nasional maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat 

untuk menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat, dan  

4) dihasilkannya produk riset yang berdaya 

saing internasional.  

4 Memenuhi   laboratorium riset 1 Minor 

Lakukan 

pengembangan secara 

bertahap 

3 ≥70% tersedia laboratorium riset 

2 ≥40% tersedia laboratorium riset 

1 ≥10% tersedia laboratorium riset 

0 <10%   tersedia laboratorium 

riset 

2 Rasio penggunaan 

sarana/prasarana 

penelitian internal. 

70% 4 70% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

penelitian internal 

1 Minor: 

Tingkatkan 

pemgunaan sarpras 

internal 3 50% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

penelitian internal 

2 30% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 



penelitian internal 

1 10% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

penelitian internal 

0 10% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

penelitian internal 

3 Ketersediaan buku (E-

book atau hard copy) 

Minimal 400 judul buku/Prodi 4 Tersedia minimal 400 judul 

buku/Prodi 

4 Sesuai 

3 Tersedia minimal 350 judul 

buku/Prodi 

2 Tersedia minimal 300 judul 

buku/Prodi 

1 Tersedia minimal 250 judul 

buku/Prodi 

0 Tersedia minimal 200 judul 

buku/Prodi 

1 Ketersediaan prosiding  Minimal 9 prosiding/prodi 4 Tersedia minimal 9 

prosiding/prodi 

4 Sesuai 

3 Tersedia >6 prosiding/prodi 

2 Tersedia >4 prosiding/prodi 

1 Tersedia >2 prosiding/prodi 

0 Tersedia <2 prosiding/prodi 

1 Ketersediaan jurnal 

nasional terakreditasi 

(termasuk E-journal)  

Berlangganan minimal 3 jurnal nasional 

terakreditasi per prodi 

4 Berlangganan minimal 3 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 2 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

2 Berlangganan minimal 1 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

1 Berlangganan minimal 1 jurnal 

nasional terakreditasi tetapi tidak 



beraturan. 

0 Tidak berlangganan jurnal 

nasional terakreditasi 

2 Ketersediaan jurnah 

Internasional (termasuk 

E-journal) 

Berlangganan minimal 2 jurnal internasional 

per prodi 

4 Berlangganan minimal 2 jurnal 

internasional per prodi, terdapat 

bukti pemanfaatannya. 

4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 2 jurnal 

internasional per prodi tidak 

terdapat bukti pemanfaataanya. 

2 Berlangganan minimal 1 jurnal 

internasional per prodi dan 

terdapat bukti pemanfaatannya 

1 Berlangganan minimal 1 jurnal 

internasional per prodi tidak 

terdapat bukti pemanfaataanya. 

0 Tidak berlangganan jurnal 

internasional 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Persentase kepuasan 

stakeholder terhadap 

sarana dan prasarana 

85% 4 85 % stakeholder sangat puas 

terhadap sarana prasarana 

1 Minor: 

Tingkatkan kualitas 

sarpras 
3 >75 % stakeholder puas terhadap 

sarana prasarana 

2 >65 % stakeholder cukup puas 

terhadap sarana prasarana 

1 >55 % stakeholder kurang puas 

terhadap sarana prasarana 

0 Kurang dari 50 % stakeholder 

tidak puas terhadap sarana 

prasarana 

2 Persentase laboratorium 

yang tersertifikasi 

minimal 50% 4 50 % laboratorium/prodi 

tersertifikasi 

0 Mayor: 

Persiapakan secara 

bertahap 3 >40 % laboratorium/prodi 



tersertifikasi 

2 >30 % laboratorium/prodi 

tersertifikasi 

1 >20 % laboratorium/prodi 

tersertifikasi 

0 Kurang dari 20 

laboratorium/prodi tersertifikasi 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Adanya lembaga 

penelitian sebagai 

pengelolan penelitian 

dengan peringkat 

Madya 

Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola 4 Memiliki SK Pendirian dan SK 

Pengelola 

4 Sesuai 

3 memiliki SK Pendirian, namun 

tidak memiliki SK Pengelola 

2 memiliki SK Pengelolaan namun 

tidak memiliki SK Pendirian 

1 Memenuhi semua ketentuan 

tetapi tidak terdokumentasi. 

0 Tidak memiliki SK Pendirian 

dan SK Pengelola 

2 Adanya RIP (Rencana 

Induk Penelitian) yang 

disusun dan 

dikembangkan oleh 

lembaga peneliti 

100% 4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 Kurang dari 25%  

3 Adanya sistem seleksi 

penelitian internal 

Ada SOP sistem seleksi penelitian internal, 

dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

4 Ada SOP sistem seleksi 

penelitian internal, dilaksanakan 

dengan konsisten dan 

4 Sesuai 



terdokumentasi 

3 Ada SOP sistem seleksi 

penelitian internal, dilaksanakan 

dengan konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

2 Ada SOP sistem seleksi 

penelitian internal, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP sistem seleksi 

penelitian internal, tidak 

dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

 

0 Tidak ada SOP 

4 
Ketersediaan prosiding 

Minimal 9 prosiding/prodi 

 

4 > 9 prosiding/prodi 

 

4 Sesuai 

3 9 prosiding/ prodi 

2 >6 prosiding/ 

prodi 

1 >3 prosiding/ prodi 

0 < 3 prosiding/ prodi 

5 Ketersediaan jurnal 

nasional terakreditasi 

(termasuk E-journal) 

Berlangganan minimal 3 jurnal nasional 

terakreditasi per prodi 

 

4 Berlangganan  > 3 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 3 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

2 Berlangganan minimal 2 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 



1 Berlangganan minimal 1 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

0 Tidak Berlangganan jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

6 Ketersediaan jurnah 

Internasional (termasuk 

E-journal) 

Berlangganan minimal 2 jurnal internasional 

per prodi 

4 Berlangganan  > 2 jurnal 

internasional per prodi 

4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 2 jurnal 

internasional per prodi 

2 Berlangganan minimal 1 jurnal 

internasional per prodi 

1 Memiliki jurnal internasional per 

prodi, namun tidak berlangganan 

0 Tidak berlangganan dan tidak 

memiliki jutnal internasional 

7 Adanya klinik dan 

pelatihan kemampuan 

penelitian 

 

 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP, dilaksanakan dengan 

konsisten dan terdokumentasi 

 

4 Sesuai 

3 Ada SOP, dilaksanakan dengan 

konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

 

2 Ada SOP, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP, tidak dilaksanakan 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

 

0 Tidak Ada SOP 

8 Adanya reward Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

4 Ada SOP pemberian reward, 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan terdokumentasi 

4 Sesuai 



 3 Ada SOP pemberian reward, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

 

2 Ada SOP  pemberian reward, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP pemberian reward, 

tidak dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

 

0 Tidak Ada SOP 

9 Adanya pelaporan yang 

periodik 

 

 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, dilaksanakan dengan 

konsisten dan terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, dilaksanakan dengan 

konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

2 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, tidak dilaksanakan 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

0 Tidak Ada SOP 

10 Adanya upaya 

peningkatan sarana 

prasarana penelitian 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

4 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana penelitian, 

dilaksanakan dengan konsisten 

4 Sesuai 



 dan terdokumentasi 

3 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana penelitian, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

2 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana penelitian, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana penelitian, 

tidak dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

0 Tidak Ada SOP 

11 Adanya upaya tindak 

lanjut hasil penelitian 

untuk publikasi 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP upaya tindak lanjut 

hasil penelitian untuk publikasi, 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan terdokumentasi 

 

4 Sesuai 

3 Ada SOP upaya tindak lanjut 

hasil penelitian untuk publikasi, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

 

2 Ada SOP upaya tindak lanjut 

hasil penelitian untuk publikasi, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP upaya tindak lanjut 

hasil penelitian untuk publikasi, 



tidak dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

0 Tidak Ada SOP 

12 Adanya jadwal dan 

program yang dikelola 

lembaga penelitian 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga 

penelitian, dilaksanakan dengan 

konsisten dan terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga 

penelitian, dilaksanakan dengan 

konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

2 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga 

penelitian, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga penelitian 

i, tidak dilaksanakan 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

0 Tidak ada SOP 

13 Adanya monev dan 

diseminasi hasil 

penelitian oleh lembaga 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil penelitian oleh lembaga, 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil penelitian oleh lembaga, 

dilaksanakan dengan konsisten 



namun tidak terdokumentasi 

2 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil penelitian oleh lembaga, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil penelitian oleh lembaga, 

tidak dilaksanakan dengan 

konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

0 Tidak ada SOP 

14 Jumlah reviewer 

internal dan eksternal 

Rasio reviewer dan peneliti 1:10 4 Rasio reviewer dan peneliti 1:10 1 Minor: 

Rekrut reviewer 

(LP3M) 3 Rasio reviewer dan peneliti 1:15 

2 Rasio reviewer dan peneliti 1:20 

1 Rasio reviewer dan peneliti 1:25 

0 Rasio reviewer dan peneliti 1:30 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Jumlah staf peneliti 

bergelar Dr dan 

bergelar Lektor Kepala 

Doktor : 1 dan LK: 1 

 

4 Doktor : 1 dan LK: 1 1 Minor: 

Studilanjut dosen, dan 

kenaikan jafung dosen 3 Doktor : 1 dan L: 1 

2 Doktor : 1 dan AA: 1 

1 Magister: 1 dan L: 1 

0 Magister: 1 dan AA: 1 

2 Jumlah staf administrasi 

bergelar Sarjana (S1) 

Tersedianya 3 Staf administraif di Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian UNIMUDA Sorong 

4 Tersedianya < 3 Staf 

administraif di Lembaga 
4 Sesuai 



Penelitian dan Pengabdian 

UNIMUDA 

3 Tersedianya 3 Staf administraif 

di Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian UNIMUDA 

2 Tersedianya 2 Staf administraif 

di Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian UNIMUDA 

1 Tersedianya 1 Staf administraif 

di Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian UNIMUDA 

0 Tidak Tersedianya  Staf 

administraif di Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 

UNIMUDA 

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Jumlah dana penelitian 

per dosen pertahun:  

a. Prodi S1=Rp10 jt 

b. Prodi 

S2/S3=Rp20 jt 

 

Prodi S1=Rp 10 juta 4 Jumlah dana penelitian per 

dosen pertahun untuk prodi  

S1=Rp10 juta  

4 Sesuai 

3 Jumlah dana penelitian per 

dosen per tahun untuk prodi 

S1=Rp6,1juta-RP9,9 juta  

 

2 Jumlah dana penelitian per 

dosen per tahun untuk prodi 

S1=Rp4,1 juta-6juta  

 

1 Jumlah dana penelitian per 

dosen per tahun untuk prodi 

S1=Rp2,1 - 4juta  

 

0 Jumlah dana penelitian per 

dosen per tahun untuk prodi S1 

kurang dari Rp 2 juta  

 



2 Tercapainya pendanaan 

eksternal UNIMUDA 

sebanding dan atau 

lebih besar dari dana 

internal UNIMUDA 

> 50% 

 

4 Pendanaan eksternal >50% dari 

dana internal UNIMUDA 

0 Mayor: 

Aktif dalam berbagai 

hibah eksternal 3 Pendanaan eksternal ≤40% dari 

dana internal UNIMUDA 

2 Pendanaan eksternal ≤30% dari 

dana internal UNIMUDA 

1 Pendanaan eksternal ≤20% dari 

dana internal UNIMUDA 

0 Pendanaan eksternal ≤10% dari 

dana internal UNIMUDA 

3 Persentase penggunaan 

dana penelitian  

terhadap total dana 

perguruan tinggi 7,5% 

7,5% 4 Penggunaan dana penelitian 

sebesar 7,5% dari total dana 

perguruan tinggi 

4 Sesuai 

3 Penggunaan dana penelitian 

sebesar 7,4% dari total dana 

perguruan tinggi 

2 Penggunaan dana penelitian 

sebesar 4,5%  - 7,3% dari total 

dana perguruan tinggi 

1 Penggunaan dana penelitian 

sebesar 3,0% 4,4% dari total 

dana perguruan tinggi 

0 Penggunaan dana penelitian 

sebesar dibawah 3% dari total 

dana perguruan tinggi 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Adanya mekanisme 

dan pedoman 

penggunaan dana 

Tersedia 4 Tersedia dokumen secara 

lengkap (Kebijakan, SM, 

Manual, SOP, Formulir) 

4 Sesuai 

3 Tersedia dokumen (Kebijakan, 

SM, Manual, SOP) 

2 Tersedia dokumen (Kebijakan, 

SM, Manual) 



1 Tersedia dokumen (Kebijakan, 

SM) 

0 Tidak tersedia dokumen 

pendukung 

Total Skor  180  

Presentase Capaian 68  

Rumus : Persentase capaian = (Total skor/skor maksimal ideal) x 100% 
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PENJELASAN : 
1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat kurang). 
2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di UNIMUDA Sorong. 
3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  
 

 

 
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Persentase kepuasan 

terhadap penyelesaian 

permasalahan yang 

dihadapi oleh 

masyarakat. 

100% 4 Terpenuhi 100% 3 Obeservasi  

3 Terpenuhi 80-99% 

2 Terpenuhi 60- 79%. 

1 Terpenuhi20- 59 % 

0 Memenuhi kurang dari 20% 

 

2 Persentase 

teknologi tepat 

guna yang 

dimanfaatkan 

Minimal 60% 4 Teknologi tepat guna  sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

60. 

2 Minor: 

Meninglatkan TTG 

3 Teknologi tepat guna belum 



oleh masyarakat. sepenuhya dimanfaatkan oleh 

masyarakat.50-59 

2 Teknologi tepat guna sebagian 

sudah dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 40-49 

1 Teknologi tepat guna belum 

semua dimanfaatkan oleh 

masyarakat.30-39 

0 Teknologi tepat guna tidak 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

<30 

3 Persentase 

jumlah bahan 

ajar yang 

memanfaatkan 

hasil pengabdian 

kepada 

masyarakat. 

Minimal 50% 4 Jumlah bahan ajar yang 

memanfaatkan hasil pengabdian 

kepada masyarakat. Masih 50% 

0 Mayor: 

Dosen diadakan 

pelatihan penyusunan 

bahan ajar dengan 

mendangkan pakar 
3 Jumlah bahan ajar yang 

memanfaatkan hasil pengabdian 

kepada masyarakat. Masih 40-

49% 

2 Jumlah bahan ajar yang 

memanfaatkan hasil pengabdian 

kepada masyarakat.masih  30-

39% 

1 Jumlah bahan ajar yang 

memanfaatkan hasil pengabdian 

kepada masyarakat. Masih 20-

29% 

0 Jumlah bahan ajar yang 

memanfaatkan hasil pengabdian 

kepada masyarakat. <  20% 

4 Persentase peningkatan 

taraf hidup dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

100% 4 Terpenuhi 100% 2 Minor: 

Meningkatkan luaran 

PkM 3 Terpenuhi 80-99% 

2 Terpenuhi 60- 79%. 

1 Terpenuhi20- 59 % 



0 Memenuhi kurang dari 20% 

 

5 Persentase 

luaran hasil 

pengabdian 

masyarakat yang 

dipublikasikan di 

jurnal  

Minimal 50% 4 Luaran hasil pengabdian 

masyarakat yang dipublikasikan 

di jurnal masih 50% 

1 Minor: 

Memperketat luaran 

dosen (LP3M) 

3 Luaran hasil pengabdian 

masyarakat yang dipublikasikan 

di jurnal masih 40-49% 

2 Luaran hasil pengabdian 

masyarakat yang dipublikasikan 

di jurnal masih 30-29% 

1 Luaran hasil pengabdian 

masyarakat yang dipublikasikan 

di jurnal masih 20-29% 

0 Luaran hasil pengabdian 

masyarakat yang dipublikasikan 

di jurnal <20% 

6 Persentase 

jumlah HKI 

yang diterapkan 

di masyarakat, 

duniausaha, 

dan/atauindustri  

100% 4 Terpenuhi 100% 0 Mayor: 

PKM di arahkan ke 

HKI 3 Terpenuhi 80-99% 

2 Terpenuhi 60- 79%. 

1 Terpenuhi20- 59 % 

0 Memenuhi kurang dari 20% 

 

7 Jumlah publikasi 
SCOPUS atau setara 

per dosen per 3 tahun 

1,5 artikel 4 Terpenuhi 100 % 0 Mayor: 

PKM di arahkan ke 

publikasi SCOPUS 3 Terpenuhi 80-99 % 

2 Terpenuhi 60- 79% 

1 Terpenuhi 20- 59 % 



0 Terpenuhi kurang dari 20% 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Jumlah unit bisnis hasil 

riset per prodi per 3 

tahun 

1 unit 4 Terdapat 1  unit bisnis hasil riset 
per prodi per 3 tahun 

1 Terpenuhi 

(PkM Arar) 

3 Terdapat 1  unit bisnis hasil riset 

per prodi per 4 tahun 

2 Terdapat 1  unit bisnis hasil riset 

per prodi per 5 tahun 

1 Terdapat 1  unit bisnis hasil riset 

per prodi per 6 tahun 

0 Tidak ada unit bisnis hasil riset 

per 3 Tahun 

2 Jumlah Hak Kekayaan 

Intelektual per prodi per 

3 tahun 

Hak cipta : 2 judul 

 

4 Hak cipta : 2 judul per prodi per 

3 tahun 
0 Mayor: 

Fakultas/LP3M 

memperketat luaran 

PkM 
3 Hak cipta : 1 judul per prodi  per 

4 tahun 

2 Hak cipta :  1  per prodi per 5 
tahun 

1 Hak cipta : 1 per prodi per 6 
tahun 

0 Tidak ada hak cipta  per prodi 

per 3 tahun 

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Persentase jumlah 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

Target capaian 85% 4 Memenuhi target ≥ 85% 4 Sesuai 

3 Memenuhi target 70-84% 



menerapkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi  

2 Memenuhi target 50-69% 

1 Memenuhi target 40-49% 

0 Target tercapai < 39% 

2 Persentase 

jumlah 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

memberdayakan 

masyarakat 

Target capaian 85% 4 Memenuhi target ≥ 85% 4 Sesuai 

3 Memenuhi target 70-84% 

2 Memenuhi target 50-69% 

1 Memenuhi target 40-49% 

0 Memenuhi target < 39% 

3 Jumlah ketaatan 

terhadap etika 

pengabdian 

kepada 

masyarakat per 

tahun 

Target capaian 100% 4 Memenuhi target 100% 4 Sesuai 

3 Memenuhi target 80-99% 

2 Memenuhi target 50-79% 

1 Memenuhi target 40-49% 

0 Memenuhi target < 39% 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kesesuaian isi 

Pengabdian kepada 

Masyarakat terapan 

berorientasi pada hasil 

Pengabdian kepada 

Masyarakat  

100% isi Pengabdian kepada Masyarakat 

terapan berorientasi pada hasil Pengabdian 

kepada Masyarakat yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ 

atau industri. 

4 100% 1 Minor:  

PkM diarahkan untuk 

pengembangan secara 

luas 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 



2 Isi Pengabdian kepada 

Masyarakat yang 

dilakukan secara multi 

dan lintas ilmu 

(interdisciplinary). 

 

Terdapat  20% isi Pengabdian kepada 

Masyarakat UNIMUDA UNIMUDA Sorong 
dilakukan secara multi dan lintas ilmu 

(interdisciplinary). 

 

4 >20% 4 Sesuai 

3 >15% 

2 >10% 

1 >5% 

0 <5% 

3 Isi/ tema Pengabdian 

kepada Masyarakat 

UNIMUDA 

UNIMUDA Sorong 

mengantisipasi 

permasalahan global  

 

 20% isi/tema Pengabdian kepada Masyarakat 

UNIMUDA UNIMUDA Sorong mencakup 

permasalahan global 

4 >20% 0 Mayor: 

Dosen diarahkan 

untuk melakukan PkM 

yang mengantisipasi 

permasalahn global, 

bias bekerja sama 

dengan lembaga-

lembaga internasional 

seperti UNICEF dan 

AMCF (tidak ada 

perubahan pada siklus 

I) 

3 >15% 

2 >10% 

1 >5% 

0 <5% 

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Persentase program 

PkM yang mempunyai 

perencanaan 

kegiatan yang jelas, 

mengikuti panduan 

pelaksanaan abdimas  

Target capaian 90% 4 Terpenuhi 90% 4 Sesuai 

3 Terpenuhi 70-80% 

2 Terpenuhi 30-58% 

1 Terpenuhi 20% 

0 Terpenuhi dibawah 20% 

2 Persentase Target capaian 80% 4 Terpenuhi 80% 4 Sesuai 



kegiatan 

pengabdian 

masyarakat yang 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

proposal 

kegiatan & 

panduan 

 3 Terpenuhi 60-70% 

2 Terpenuhi 35-50% 

1 Terpenuhi 20% 

0 Memenuhi Kurang dari 20% 

3 Integrasi tema 

dan setting PkM 

dengan 

persyarikatan 

Target capaian Minimal 30% 4 Terpenuhi 100% 4 Sesuai 

3 Terpenuhi 70-90% 

2 Terpenuhi 55-65% 

1 Terpenuhi 40-50% 

0 Terpenuhi 30% 

4 Persentase kegiatan 

pengabdian masyarakat 

yang dilaksanakan 

sesuai dengan 

proposal kegiatan & 

panduan 

Target capaian 80% 4 Terpenuhi 80% 4 Sesuai 

3 Terpenuhi 60-70% 

2 Terpenuhi 35-50% 

1 Terpenuhi 20% 

0 Memenuhi Kurang dari 20% 

5 Persentase 

kegiatan 

abdimas yang 

dilakukan oleh 

mahasiswa 

mengarah pada 

Target capaian 70%  4 Terpenuhi 70% 4 Sesuai 

3 Terpenuhi 50-60% 

2 Terpenuhi 25-40% 

1 Terpenuhi 20% 



terpenuhinya 

capaian 

pembelajaran 

lulusan dan 

memenuhi 

ketentuan dan 

peraturan  

0 Memenuhi Kurang dari 20% 

6 Persentase 

keterlibatan 

mahasiswa 

dalam kegiatan 

PkM 

Target capaian 25% 4 Terpenuhi 25% 4 Sesuai 

3 Terpenui 20% 

2 Terpenuhi 15% 

1 Terpenuhi 10% 

0 Memenuhi kurang dari 5% 

7  

Jumlah program 

pengabdian per dosen 

per tahun 

 

Target capaian 1 judul  

4 100% 3 Observasi: 

Dosen yang belum 

melaksanakan PkM 

diarahakan untuk 

PkM, dengan cara 

mengadakan 

workshop, klinik 

proposal, mengajukan 

proposal baik internal 

maupun eksternal 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

8 Persentase ketercapaian 

laporan kegiatan 

abdimas, baik 

laporan kemajuan 

Target capaian 100% 4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 



maupun laporan 

akhir kegiatan. 

1 >25% 

0 <25% 

9 Persentase ketercapaian 

dokumen hasil 

MONEV 

kegiatan pengabdian 

kepada 

masyarakat 

Target capaian 100% 

 

4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kepemilikan dokumen 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan PkM   

 

Target capaian 100% 4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

2 Proses baku 

pelaksanaan kegiatan 

PkM  

Ada sistem kerja proses 

PkM yang aman bagi 

masyarakat dan 

lingkungan 

(pengendalian limbah 

PkM) 

Target capaian minimal 20% 

Ada  
4 >20% 0 Mayor: 

Diadakan 

pendampingan atau 

workshop (tidak ada 

perubahan pada siklus 

I) 

3 >15% 

2 >10% 

1 >5% 

0 <5% 



3  

Persentase PkM yang 

dilaksanakan sesuai 

dengan roadmap Prodi 

 

Target capaian 100% 

4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

4  

Kepemilikan dokumen 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan PkM   

 

 

Target capaian 100% 

4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Adanya pedoman 

penilaian PkM 

100% tersedia 

 

 

4 Adanya pedoman penilaian 

PkM, terkendali, dan terlaksana 

4 Sesuai 

3 Adanya pedoman terkendali 

tetapi tidak dimanfaatkan 

2 Ada pedoman, tidak terkendali 

dan belum dimanfaatkans ecara 

maksimal 

1 Ada pedoman, tidak terkendali, 

dan tidak dimanfaatkan 

0 Tidak ada pedoman penilaian 

penilitan 

2 Penggunaan instrumen 

penilaian yang telah 

100% 4 Terpenuhi 100% 

 

4 Sesuai 



memuat prinsip 

penilaian edukatif, 

obyektif, akuntabel, dan 

transparan yang 

dilakukan secara 

terintegrasi 

Adanya lembar evaluasi PKM 

yang terdokumentasi, terkendali 

dan dilaksanakan 

3 Terpenuhi 80-99% 

 

Adanya lembar evaluasi PKM 

yang terdokumetasi, tidak 

terkendali tetapi dilaksanakan 

2 Terpenuhi 60-79% 

 

Adanya lembar evaluasi PKM 

yang terdokumentasi, tidak 

terkendali dan tidak 

dilaksanakan 

1 Terpenuhi 20-59% 

 

Adanya lembar evaluasi PKM 

yang tidak terdokumentasi, tidak 

terkendali dan tidak 

dilaksanakan 

0 Memenuhi kurang dari 20% 

 

Tidak adanya lembar evaluasi 

PKM 

3 Adanya proses 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

100% tersedia 4 Terpenuhi 100% 

 

Adanya laptri (laporan triwulan) 

PKM yang dilaksanakan, 

lengkap, terstruktur, dan 

traceable 

4 Sesuai 

3 Terpenuhi 80-99% 

 

Adanya laptri PKM yang 

dilaksanakan, kurang lengkap, 



terstruktur dan traceable 

2 Terpenuhi 60-79% 

 

Adanya laptri PKM yang 

dilaksanakan, tidak lengkap, 

kurang terstruktur, 

tetapitraceable 

1 Terpenuhi 20-59% 

 

Adanya laptri PKM yang 

dilaksanakan, tidak lengkap, 

tidak terstruktur dan tidak 

traceable 

0 Memenuhi kurang dari 20% 

 

Tidak ada laptri 

4 Proposal PkM direview/ 

diseminarkan 

100% 4 Terpenuhi 100% 

 

Hasil PKM direview dan 

diterima/diseminarkan dengan 

perbaikan maksimal 10% 

4 Sesuai 

3 Terpenuhi 80-99% 

 

Hasil PKM direview dan 

diterima/diseminarkan dengan > 

25% perbaikan 

2 Terpenuhi 60-79% 

 

Hasil PKM direview dan 

diterima/diseminarkan dengan 

>50% perbaikan 

1 Terpenuhi 20-59% 

 

Hasil PKM direview tetapi tidak 



diterima 

0 Memenuhi kurang dari 20% 

 

Hasil PKM tidak direview (tidak 

memenuhi syarat)  

5 PkM memenuhi semua 

persyaratan 

administratif sesuai 

pedoman 

100% 4 100% pelaksanaan PkM 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

4 Sesuai 

3 >75% pelaksanaan PkM 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

2 >50% pelaksanaan PkM 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

1 >25% pelaksanaan PkM 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

0 <25% pelaksanaan PkM 

mendapatkan pengesahan secara 

terstruktur (misal dari kaprodi, 

dekan, ketua LPPM), 

terdokumentasi, dan traceable 

6 Proposal dan hasil PkM 

mendapatkan nilai 

minimal 75. 

100% 4 100% proposal dan hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat 

mendapatkan nilai minimal 75. 

4 Sesuai 



3 >75% proposal dan hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat 

mendapatkan nilai minimal 75. 

2 >50% proposal dan hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat 

mendapatkan nilai minimal 75. 

1 >25% proposal dan hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat 

mendapatkan nilai minimal 75. 

0 <25% proposal dan hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat 

mendapatkan nilai minimal 75. 

7 Hasil Pengabdian 

kepada Masyarakat 

dipublikasikan minimal 

pada jurnal Sinta 5 dan 

terindeks Moraref. 

100% 4 Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat dipublikasi di 

jurnal sinta 5 

4 Sesuai 

3 Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat dipublikasi di 

jurnal sinta 6 

2 Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat dipublikasi di 

jurnal tidak terakreditasi 

1 Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat dipublikasikan 

dalam prosiding seminar 

nasional 

0 Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat tidak 

dipublikasikan 

INDIKATOR KINARJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Tersosialisasinya 

pedoman penilaian 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

100%  4 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat tingkat 

universitas yang terdokumentasi, 

4 Sesuai 



dan traceable 

3 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat tingkat 

fakultas yang terdokumentasi, 

dan traceable 

2 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat  tingkat 

prodi yang terdokumentasi, dan 

traceable 

1 Terlaksananya sosialisasi 

pedoman penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat yang tidak 

terdokumentasi,dan 

tidaktraceable 

0 Tidak tersosialisasinya pedoman 

penilaian Pengabdian kepada 

Masyarakat  

2 Terdapat kesesuaian 

hasil penilaian 

Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan 

formula yang 

ditetapkan pada 

panduan. 

100% 4 Hasil penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat sesuai 

dengan formula yang ditetapkan 

pada panduan yang terdiri atas 

perencanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat, pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

dan hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat 

3 Observasi: 

Ditingkatkan 

3 Hasil penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakatkurang sesuai 

dengan formula perencanaan 

yang ada dalam panduan tetapi 

untuk pelaksanaan dan hasil 

mengikuti panduan yang ada 



2 Hasil penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat tidaksesuai 

dengan formula perencanaan 

yang ada dalam panduan tetapi 

untuk pelaksanaan dan hasil 

mengikuti panduan yang ada 

1 Hasil penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat tidak sesuai 

dengan formula perencanaan, 

dan pelaksanaan Pengabdian 

kepada Masyarakat namun hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat 

mengikuti panduan yang ada 

0 Hasil penilaian Pengabdian 

kepada Masyarakat tidak sesuai 

dengan formula yang ditetapkan 

pada panduan 

STANDAR PELAKSANA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Setiap dosen wajib 

melakukan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

sesuai bidang ilmunya 

minimal 1 judul setiap tahunnya  4 Setiap dosen melakukan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

sesuai bidang ilmu 

3 Observasi: 

Dosen yang belum 

melaksanakan PkM 

diarahakan untuk 

PkM, dengan cara 

mengadakan 

workshop, klinik 

proposal, mengajukan 

proposal baik internal 

maupun eksternal 

3 ≥75% dosen melakukan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

sesuai bidang ilmu 

2 ≥50% dosen melakukan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

sesuai bidang ilmu 

1 ≥25% dosen melakukan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

sesuai bidang ilmu 

0 <25% dosen melakukan 

Pengabdian kepada Masyarakat 



sesuai bidang ilmu 

2 Mempunyai road map 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

100% 4 Setiap dosen mempunyai road 

map Pengabdian kepada 

Masyarakat 

4 Sesuai 

3 ≥75% mempunyai road map 

Pengabdian kepada Masyarakat 

2 ≥50% mempunyai road map 

Pengabdian kepada Masyarakat 

1 ≥25% mempunyai road map 

Pengabdian kepada Masyarakat 

0 <25%  mempunyai road map 

Pengabdian kepada Masyarakat 

3 Keberadaan kelompok 

riset Dosen UNIMUDA 

Sorong   

UNIMUDA Sorong memiliki kelompok riset 

yang ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal formal keberadaan 

kelompok riset, 

2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam 

jejaring tingkat nasional maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat 

untuk menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat, dan  

4) dihasilkannya produk riset yang berdaya 

saing internasional.  

4 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional maupun 

internasional, serta 

3. Dihasilkannya produk riset 

yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat, dan 

4. Dihasilkannya produk riset 

yang berdaya saing 

internasional 

1 Minor: 

Tahap selanjutnya 

dilakukan pada siklus 

berikutya  (tidak ada 

perubahan dari siklus 

I) 

3 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional maupun 



internasional, serta 

3. Dihasilkannya produk riset 

yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat, dan 

4. Tidak ditemukan produk riset 

yang berdaya saing 

internasional 

2 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional maupun 

internasional, serta 

3. Tidak ada/tidak 

Dihasilkannya produk riset 

yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat, dan 

4. Tidak ditemukan produk riset 

yang berdaya saing 

internasional 

1 UNIMUDA memiliki kelompok 

riset yang ditunjukan dengan: 

1. Ada bukti legal formal 

keberadaan kelompok riset 

2. Keterlibatan aktif kelompok 

riset dalam jejaring tingkat 

nasional  

Namun tidak ditemukan atau 

tidak adanya bukti 

dihasilkannya produk riset 

 



yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan 

di masyarakat,  

0 Tidak  memilki kelompok riset 

4 Pelaksana memiliki 

kompetensi 

metodologis sesuai 

objek Pengabdian 

kepada Masyarakat 

serta tingkat kerumitan 

dan kedalaman 

Pengabdian kepada 

Masyarakat.  

 100% 4 100% Pelaksana DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek Pengabdian kepada 

Masyarakat serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

Pengabdian kepada Masyarakat 

2 Minor (tidak ada 

perubahan dari siklus 

I) 

3 ≥25% Pelaksana DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek Pengabdian kepada 

Masyarakat serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

Pengabdian kepada Masyarakat 

2 <25%  Pelaksana DTPS 

memiliki kompetensi 

metodologis sesuai objek 

Pengabdian kepada Masyarakat 

serta tingkat kerumitan dan 

kedalaman Pengabdian kepada 

Masyarakat 

1 ≥25% Pelaksana DTPS memiliki 

kompetensi metodologis sesuai 

objek Pengabdian kepada 

Masyarakat serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman 

Pengabdian kepada Masyarakat 

0 <25%  Pelaksana DTPS 

memiliki kompetensi 

metodologis sesuai objek 

Pengabdian kepada Masyarakat 



serta tingkat kerumitan dan 

kedalaman Pengabdian kepada 

Masyarakat 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Pelaksana dosen 

UNIMUDA Sorong 

melibatkan mahasiswa 

dalam setiap kegiatan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

100%  4 100% Pelaksana dosen 

melibatkan mahasiswa dalam 

setiap kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

2 Minor: 

Wajib mengikuti SK 

rektor tentang 

melibatkan mahasiswa 

dalam penelitian. 

LP3M wajib 

memberikan koreksi 

pada saat proposal 

dosen diajukan tetapi 

tidak melibatkan 

mahasiswa. (ada 

perubahan dari siklus 

I) 

3 ≥70% Pelaksana dosen 

melibatkan mahasiswa dalam 

setiap kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

2 ≥40% Pelaksana dosen 

melibatkan mahasiswa dalam 

setiap kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

1 ≥10% Pelaksana dosen 

melibatkan mahasiswa dalam 

setiap kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

0 <10%   Pelaksana dosen 

melibatkan mahasiswa dalam 

setiap kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

 

Jumlah program 

pengabdian kepada 

masyarakat 

multidisiplin per prodi 

per tahun 

Minimal 1 judul 4 Minimal 1 judul, terdokumentasi 

dengan baik 

4 Sesuia 

3 Minimal 1 judul tidak 

terdokumentasi dengan baik 

2 - 

1 - 



0 Tidak ada program pengabdian 

kepada masyarakat multidisiplin 

per prodi per tahun 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA  

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Keberadaan 

Laboratorium riset 

UNIMUDA Sorong 

UNIMUDA Sorong memiliki laboratorium 

riset yang ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal formal keberadaan 

laboratoriumk riset, 

2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam 

jejaring tingkat nasional maupun 

internasional, serta  

3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat 

untuk menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat, dan  

4) dihasilkannya produk riset yang berdaya 

saing internasional.  

4 Memenuhi   laboratorium riset 1 Minor 

Lakukan 

pengembangan secara 

bertahap, dan 

berkelanjutan (tidak 

ada perubahan dari 

siklus I) 

3 ≥70% tersedia laboratorium riset 

2 ≥40% tersedia laboratorium riset 

1 ≥10% tersedia laboratorium riset 

0 <10%   tersedia laboratorium 

riset 

2 Rasio penggunaan 

sarana/prasarana 

Pengabdian kepada 

Masyarakat internal. 

70% 4 70% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal 

1 Minor: 

Tingkatkan 

pemgunaan sarpras 

internal (tidak ada 

perubahan dari siklus 

I) 
3 50% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal 

2 30% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal 

1 10% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal 



0 10% memenuhi rasio 

penggunaan  sarana prasaran 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal 

3 Ketersediaan buku (E-

book atau hard copy) 

Minimal 400 judul buku/Prodi 4 Tersedia minimal 400 judul 

buku/Prodi 

4 Sesuai 

3 Tersedia minimal 350 judul 

buku/Prodi 

2 Tersedia minimal 300 judul 

buku/Prodi 

1 Tersedia minimal 250 judul 

buku/Prodi 

0 Tersedia minimal 200 judul 

buku/Prodi 

4 Ketersediaan prosiding  Minimal 9 prosiding/prodi 4 Tersedia minimal 9 

prosiding/prodi 

4 Sesuai 

3 Tersedia >6 prosiding/prodi 

2 Tersedia >4 prosiding/prodi 

1 Tersedia >2 prosiding/prodi 

0 Tersedia <2 prosiding/prodi 

5 Ketersediaan jurnal 

nasional terakreditasi 

(termasuk E-journal)  

Berlangganan minimal 3 jurnal nasional 

terakreditasi per prodi 

4 Berlangganan minimal 3 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 2 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

2 Berlangganan minimal 1 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

1 Berlangganan minimal 1 jurnal 

nasional terakreditasi tetapi tidak 

beraturan. 

0 Tidak berlangganan jurnal 

nasional terakreditasi 



6 Ketersediaan jurnah 

Internasional (termasuk 

E-journal) 

Berlangganan minimal 2 jurnal internasional 

per prodi 

4 Berlangganan minimal 2 jurnal 

internasional per prodi, terdapat 

bukti pemanfaatannya. 

4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 2 jurnal 

internasional per prodi tidak 

terdapat bukti pemanfaataanya. 

2 Berlangganan minimal 1 jurnal 

internasional per prodi dan 

terdapat bukti pemanfaatannya 

1 Berlangganan minimal 1 jurnal 

internasional per prodi tidak 

terdapat bukti pemanfaataanya. 

0 Tidak berlangganan jurnal 

internasional 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN      Sesuai 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan  

1 Persentase kepuasan 

stakeholder terhadap 

sarana dan prasarana 

85% 4 85 % stakeholder sangat puas 

terhadap sarana prasarana 

1 Minor: 

Tingkatkan kualitas 

sarpras 
3 >75 % stakeholder puas terhadap 

sarana prasarana 

2 >65 % stakeholder cukup puas 

terhadap sarana prasarana 

1 >55 % stakeholder kurang puas 

terhadap sarana prasarana 

0 Kurang dari 50 % stakeholder 

tidak puas terhadap sarana 

prasarana 

2 Persentase laboratorium 

yang tersertifikasi 

minimal 50% 4 50 % laboratorium/prodi 

tersertifikasi 

0 Mayor: 

Lakukan 

pengembangan secara 

bertahap, dan 

berkelanjutan (tidak 

ada perubahan dari 

3 >40 % laboratorium/prodi 

tersertifikasi 

2 >30 % laboratorium/prodi 

tersertifikasi 



1 >20 % laboratorium/prodi 

tersertifikasi 

siklus I) 

0 Kurang dari 20 

laboratorium/prodi tersertifikasi 

3 Persentase kepuasan 

stakeholder dalam 

program penyelamatan 

lingkungan (energi, air, 

udara, daur ulang, 

tansportasi), kebersihan, 

kesehatan, keamanan 

dan kenyamanan. 

75% 

4 ≥75% 2 Minor: 

Ditingkatkan 
3 65-74% 

2 55-64% 

1 45-54% 

0 Kurang dari 45% 

 

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Adanya lembaga 

Abdimas sebagai 

pengelolan PkM dengan 

peringkat Mandiri 

 

Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola 4 Memiliki SK Pendirian dan SK 

Pengelola 
4 Sesuai 

3 memiliki SK Pendirian, namun 

tidak memiliki SK Pengelola 

2 memiliki SK Pengelolaan namun 

tidak memiliki SK Pendirian 

1 Memenuhi semua ketentuan 

tetapi tidak terdokumentasi. 

0 Tidak memiliki SK Pendirian 

dan SK Pengelola 

2 Adanya RENSTRA 

(Rencana Strategis 

PkM) yang disusun dan 

dikembangkan oleh 

lembaga abdimas 

UNIMUDA Sorong 

100% 4 100% 

Ada RENSTRA, dilaksanakan 

dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 >75% 

Ada RENSTRA, dilaksanakan 

dengan konsisten namun tidak 



terdokumentasi 

2 >50% 

Ada RENSTRA, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 >25% 

Ada RENSTRA tidak 

dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

0 Kurang dari 25% 

Tidak ada RENSTRA 

3 Adanya pedoman 

pengelolaan Pengabdian 

Ada 4 Ada pedoman pengelolaan 

Pengabdian, dilaksanakan 

dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Ada pedoman pengelolaan 

Pengabdian, dilaksanakan 

dengan konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

2 Ada pedoman pengelolaan 

Pengabdian, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada pedoman pengelolaan 

Pengabdian, tidak dilaksanakan 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

 

0 Tidak ada pedoman pengelolaan 

Pengabdian 

4 Adanya sistem seleksi 

Pengabdian kepada 

Masyarakat internal 

Ada SOP sistem seleksi Pengabdian kepada 

Masyarakat internal, dilaksanakan dengan 

konsisten dan terdokumentasi 

4 Ada SOP sistem seleksi 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal, dilaksanakan dengan 

1  



konsisten dan terdokumentasi 

3 Ada SOP sistem seleksi 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal, dilaksanakan dengan 

konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

2 Ada SOP sistem seleksi 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP sistem seleksi 

Pengabdian kepada Masyarakat 

internal, tidak dilaksanakan 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

 

0 Tidak ada SOP 

5 
Ketersediaan prosiding 

Minimal 9 prosiding/prodi 

 

4 > 9 prosiding/prodi 

 

4 Sesuai 

3 9 prosiding/ prodi 

2 >6 prosiding/ 

prodi 

1 >3 prosiding/ prodi 

0 < 3 prosiding/ prodi 

6 Ketersediaan jurnal 

nasional terakreditasi 

(termasuk E-journal) 

Berlangganan minimal 3 jurnal nasional 

terakreditasi per prodi 

 

4 Berlangganan  > 3 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 
4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 3 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 



2 Berlangganan minimal 2 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

1 Berlangganan minimal 1 jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

0 Tidak Berlangganan jurnal 

nasional terakreditasi per prodi 

7 Ketersediaan jurnah 

Internasional (termasuk 

E-journal) 

Berlangganan minimal 2 jurnal internasional 

per prodi 

4 Berlangganan  > 2 jurnal 

internasional per prodi 

4 Sesuai 

3 Berlangganan minimal 2 jurnal 

internasional per prodi 

2 Berlangganan minimal 1 jurnal 

internasional per prodi 

1 Memiliki jurnal internasional per 

prodi, namun tidak berlangganan 

0 Tidak berlangganan dan tidak 

memiliki jutnal internasional 

8 Adanya klinik dan 

pelatihan kemampuan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 

 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP, dilaksanakan dengan 

konsisten dan terdokumentasi 

 

4 Sesuai 

3 Ada SOP, dilaksanakan dengan 

konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

 

2 Ada SOP, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP, tidak dilaksanakan 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

 

0 Tidak Ada SOP 

9 Adanya reward Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

4 Ada SOP pemberian reward, 

dilaksanakan dengan konsisten 

4 Sesuai 



 

 

dan terdokumentasi 

3 Ada SOP pemberian reward, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

 

2 Ada SOP  pemberian reward, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP pemberian reward, 

tidak dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

 

0 Tidak Ada SOP 

10 Adanya pelaporan yang 

periodik 

 

 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, dilaksanakan dengan 

konsisten dan terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, dilaksanakan dengan 

konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

2 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP pelaporan yang 

periodik, tidak dilaksanakan 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

0 Tidak Ada SOP 

11 Adanya upaya 

peningkatan sarana 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

4 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana Pengabdian 

4 Sesuai 



prasarana Pengabdian 

kepada Masyarakat 

 

 

kepada Masyarakat, 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan terdokumentasi 

3 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana Pengabdian 

kepada Masyarakat, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

2 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana Pengabdian 

kepada Masyarakat, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada SOP upaya peningkatan 

sarana prasarana Pengabdian 

kepada Masyarakat, tidak 

dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

0 Tidak Ada SOP 

12 Adanya upaya tindak 

lanjut hasil Pengabdian 

kepada Masyarakat 

untuk publikasi 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP upaya tindak lanjut 

hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk publikasi, 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan terdokumentasi 

 

4 Sesuai 

3 Ada SOP upaya tindak lanjut 

hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk publikasi, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

 

2 Ada SOP upaya tindak lanjut 



hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk publikasi, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP upaya tindak lanjut 

hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk publikasi, 

tidak dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

0 Tidak Ada SOP 

13 Adanya jadwal dan 

program yang dikelola 

lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat, 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

2 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP jadwal dan program 

yang dikelola lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat 

i, tidak dilaksanakan 



dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

0 Tidak ada SOP 

14 Adanya monev dan 

diseminasi hasil 

Pengabdian kepada 

Masyarakat oleh 

lembaga 

Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

 

 

4 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat oleh lembaga, 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan terdokumentasi 

3 Observasi:  

Ditingkatkan 

3 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat oleh lembaga, 

dilaksanakan dengan konsisten 

namun tidak terdokumentasi 

2 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat oleh lembaga, 

namun tidak dilaksanakan 

dengan konsisten dan tetap 

terdokumentasi 

1 Ada SOP monev dan diseminasi 

hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat oleh lembaga, tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tidak terdokumentasi 

0 Tidak ada SOP 

15 Jumlah reviewer 

internal dan eksternal 

Rasio reviewer dan peneliti 1:10 4 Rasio reviewer dan peneliti 1:10 3 Observasi: 

Ditingkatkan terutama 

reviewer yang 

berkenalr doktor 

3 Rasio reviewer dan peneliti 1:15 

2 Rasio reviewer dan peneliti 1:20 

1 Rasio reviewer dan peneliti 1:25 



0 Rasio reviewer dan peneliti 1:30 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

 Adanya pedoman 

pelaksanaan Kerjasama 

PkM 

Ada 4 Ada pedoman pelaksanaan 

Kerjasama PkM, dilaksanakan 

dengan konsisten dan 

terdokumentasi 

4 Sesuai 

3 Ada pedoman pelaksanaan 

Kerjasama PkM, dilaksanakan 

dengan konsisten namun tidak 

terdokumentasi 

2 Ada pedoman pelaksanaan 

Kerjasama PkM, namun tidak 

dilaksanakan dengan konsisten 

dan tetap terdokumentasi 

1 Ada pedoman pelaksanaan 

Kerjasama PkM, tidak 

dilaksanakan dilaksanakan 

dengan konsisten dan tidak 

terdokumentasi 

 

0 Tidak ada pedoman pelaksanaan 

Kerjasama PkM 

 Jumlah staf administrasi 

bergelar Sarjana (S1) 

Tersedianya 3 Staf administraif di Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat dan 

Pengabdian UNIMUDA Sorong 

4 Tersedianya < 3 Staf 

administraif di Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat 

dan Pengabdian UNIMUDA 

4 Sesuai 

3 Tersedianya 3 Staf administraif 

di Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Pengabdian 

UNIMUDA 

2 Tersedianya 2 Staf administraif 

di Lembaga Pengabdian kepada 



Masyarakat dan Pengabdian 

UNIMUDA 

1 Tersedianya 1 Staf administraif 

di Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Pengabdian 

UNIMUDA 

0 Tidak Tersedianya  Staf 

administraif di Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat 

dan Pengabdian UNIMUDA 

STANDAR PEMBIANYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Indikator Deskripsi Skor Catatatan Temuan 

1 Adanya dana 

pengabdian internal 

yang memadai  

Ada 4 Ada dan terdokumentasi 4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak ada 

2 Besar dana 

pengabdian per 

dosen per tahun 

Rp 5 juta 4 Memenuhi target 5 juta 4 Sesuai 

3 Memenuhi target 4-4,9  Juta 

2 Memenuhi target 3-3.9 Juta 

1 Memenuhi target 2-2.9 juta 

0 Memenuhi target kurang dari 2 

juta 

3 Persentase PkM 

terhadap jumlah 

dosen tetap 

5%  (Biaya Luar Negeri). 50% ( Biaya dalam 

Negeri (di luar PT) ), dan 50% (Biaya PT atau 

mandiri) 

4 Memenuhi 3 unsur yaitu : 5%  

(Biaya Luar Negeri); 50% 

(Biaya dalam Negeri (di luar PT) 

; dan 50% (Biaya PT atau 

mandiri) 

4 Sesuai 

3 Memenuhi 3 unsur yaitu : 5%  

(Biaya Luar Negeri); 50% ( 



Biaya dalam Negeri (di luar PT); 

dan 50% (Biaya PT atau 

mandiri) namun persentasenya 

kurang dari yang ditentukan 

2 Memenuhi 2 unsur yaitu : 50% 

(Biaya dalam Negeri (di luar PT) 

; dan 50% (Biaya PT atau 

mandiri) 

1 Memenuhi 1 unsur yaitu : dan 

50% (Biaya PT atau mandiri) 

0 Hanya memenuhi 1 unsur namun 

persentasenya kurang dari 50% 

4 Persentase dana 

pemberdayaan 

masyarakat per tahun 

1% total pendapatan. 4 Memenuhi  target 1% total 

pendapatan 

4 Sesuai 

3 Memenuhi targer kurang dari 

1% total pendapatan 

2 Memenuhi targer 0,5% total 

pendapatan 

1 Memenuhi target kurang dari  

0,5% total pendapatan 

0 Memenuhi target kurang dari 

0,25% total pendapatan 

5 Persentase dana 

bantuan sosial 

dan bencana per 

tahun  

1% total pendapatan 4 Memenuhi  target 1% total 

pendapatan 

4 Sesuai 

3 Memenuhi targer kurang dari 

1% total pendapatan 

2 Memenuhi targer 0,5% total 

pendapatan 

1 Memenuhi target kurang dari  

0,5% total pendapatan 

0 Memenuhi target kurang dari 

0,25% total pendapatan 



6 Persentase 

penggunaan 

dana PkM 

terhadap total 

dana perguruan 

tinggi 

>1% penggunaan dana 4 Memenuhi  target >1% 

penggunaan dana 

4 Sesuai 

3 Memenuhi targer 1% 

penggunaan dana 

2 Memenuhi targer kurang dari 

1% penggunaan dana 

1 Memenuhi targer 0,5% total 

penggunaan dana 

0 Memenuhi target kurang dari  

0,5% penggunaan dana 

7 Adanya dana 

pengabdian eksternal 

dari lembaga lain 

(dalam dan luar negeri) 

1. Adanya mekanisme dan pedoman 

penggunaan dana internal dan eksternal 

bagi dosen/instruktur Misi berisi 

pelaksanaan Catur dharma UNIMUDA 

Sorong. 

2. Adanya monev penggunaan dana. 

3. Adanya laporan pertanggungjawaban 

pendanaan pengabdian kepada masyarakat 

bagi dosen atau instruktur Misi 

UNIMUDA Sorong ditetapkan dengan SK 

Pimpinan UNIMUDA Sorong. 

4. Adanya diseminasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat  

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdoku mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

Monev langsung dari 

Kementerian Desa, 

Transmigrasi, dan 

Daerah Tertinggal 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi 

tidak terdoku mentasi dengan 

tertib 

2 Memenuhi  3 unsur dan 

terdokumen tasi dengan tertib 

1 Memenuhi  3 unsur tetapi tidak 

terdoku mentasi dengan tertib 

0 Memenuhi  kurang dari 3 unsur 

8 Adanya mekanisme dan 

pedoman penggunaan 

dana pengabdian 

kepada nasyarakat 

Ada 4 Memenuhi  mekanisme dan 

pedoman penggunaan dana 

pengabdian kepada nasyarakat 

serta terdokumentasi dengan 

tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  mekanisme dan 

pedoman penggunaan dana 

pengabdian kepada nasyarakat 

tetapi tidak  terdokumentasi 



dengan tertib 

2 Memenuhi  pedoman 

penggunaan dana pengabdian 

kepada nasyarakat serta  

terdokumentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  pedoman 

penggunaan dana pengabdian 

kepada nasyarakat tetapi tidak  

terdokumentasi dengan tertib 

0 Tidak mekanisme dan pedoman 

penggunaan dana pengabdian 

kepada nasyarakat dan tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatatn Temuan 

1 Adanya mekanisme dan 

pedoman penggunaan 

dana pengelolaan 

pengabdian kepada 

masyarakat  

Ada 4 Memenuhi  mekanisme dan 

pedoman penggunaan dana 

pengelolaan pengabdian kepada 

nasyarakat serta terdokumentasi 

dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  mekanisme dan 

pedoman penggunaan dana 

pengelolaan pengabdian kepada 

nasyarakat tetapi tidak  

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  pedoman 

penggunaan dana pengelolaan 

pengabdian kepada nasyarakat 

serta  terdokumentasi dengan 

tertib 

1 Memenuhi  pedoman 

penggunaan dana pengelolaan 

pengabdian kepada nasyarakat 

tetapi tidak  terdokumentasi  
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH 

 (UNIMUDA) SORONG 



 
STANDAR JATI DIRI                                                 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 

 (AMI) 

 

 

PENJELASAN : 

1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat kurang). 

2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di UNIMUDA Sorong. 

3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 

4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Indikator Deskripsi Skor Catatatan Temuan 

1 Nomenklatur 

UNIMUDA 

Sorong 

 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah  Sorong 

memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. 

Nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah  

Sorong dapat disingkat UNIMUDA Sorong, dan 

singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas 

resmi. 

(fakultas dan Prodi disesuaikan) 

4 Memenuhi semua ketentuan dan 

terdoku mentasi dalam Statuta 
4 Sesuai 

3 Memenuhi ketentuan tetapi hanya 

nomen 

klatur yang terdoku 

mentasi dalam statuta 

2 Memenuhi semua ketentuan tetapi 

tidak terdoku 

mentasi dalam statuta. 

1 Mempunyai nomenklatur sesuai 

dengan SK PP Muhammadiyah 

tetapi tidak memilki singkatan 

sebagai identitas  resmi. 

0 Nomenklatur tidak sesuai dengan 

SK Pendirian, dan tidak memiliki 

singkatan sebagai identitas resmi 

2 Simbol 1. Logo yang digunakan UNIMUDA Sorong sesuai 

dengan ketentuan UNIMUDA Sorong dan 

4 Memenuhi semua unsur dan telah 

memiliki sk hak cipta dari pihak 

  



UNIMUDA 

Sorong 

majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 

2. Stempel resmi terstandar. 

3. Kop surat yang terstandar 

4. Bendera UNIMUDA Sorong terstandar. 

5. Hymne UNIMUDA Sorong (HAKI) 

6. Mars UNIMUDA Sorong (HAKI) 

7. Jingle UNIMUDA Sorong (HAKI) 

8. Motto/tagline UNIMUDA Sorong (HAKI) 

berwenang. 

3 Memenuhi semua unsur tetapi   

hanya sebahagian memiliki sk hak 

cipta dari pihak berwenang. 

2 Memenuhi semua unsur tetapi   

tidak memiliki sk hak cipta dari 

pihak berwenang. 

1 Hanya memenuhi 5 unsur 

0 Memenuhi Kurang dari 5 

Fakultas dan Prodi: 
1. Logo yang digunakan UNIMUDA Sorong 

sesuai dengan ketentuan UNIMUDA Sorong 

dan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 

2. Stempel resmi terstandar. 

3. Kop surat yang terstandar 

 

4 Semua unsur terpenuhi dan 

terdokumentasi dengan baik. 

4  

3 Semua unsur terpenuhi, tetapi 

tidak terdokumentasi dengan baik. 

2 Hanya dua unsur yang terpenuhi 

dan terdokumentasi dengan baik 

1 Hanya satu unsur yang terpenuhi 

dan terdokumentasi dengan baik 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

3 Legalitas 

UNIMUDA 

Sorong 

Universitas: 

1. Memiliki SK Pendirian dari pemeritah. 

2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. 

3. Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT. 

4 Memenuhi 3 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 
  

3 Memenuhi 3 unsur tetapi belum 

terdoku mentasi dengan tertib 

2 Memenuhi satu unsur dan 

terdokumen 

tasi dengan tertib 

1 Memenuhi 2 unsur tetapi belum 

terdokumen 

tasi dengan tertib 
0 Hanya memenuhi 1 unsur 

Fakultas: 4 Memenuhi semua unsur dan   



1. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan 

UNIMUDA Sorong. 

2. Memiliki SK Penetapandari PP 

Muhammadiyah. 

terdoku mentasi dengan tertib 

3 Memenuhi semua unsur tetapi tidak 

terdoku mentasi dengan tertib 

2 Memenuhi satu unsur dan 

terdokumen 

tasi dengan tertib 

1 Memenuhi satu unsur tetapi 

terdokumen 

tasi dengan tertib 
0 Tidak memenuhi semua unsur 

Program Studi 

1. Memiliki SK Pendirian. 

2. Akreditasi BAN PT yang masih berlaku. 

4 Memenuhi semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 
2 Minor: 

Sebelum dua tahun masa 

pendirian Program Studi 

harus mengusulkan 

akreditasi 

3 Memenuhi semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi satu unsur dan 

terdokumensasi dengan tertib 

1 Memenuhi satu unsur tetapi tidak 

terdokumen 

tasi dengan tertib 
0 Tidak memenuhi semua unsur 

4 Statuta 1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK 

Rektor 

2. Berisi komponen yang sesuai dengan 

ketetapan  Majelis Dikti litbang PP 

Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Ditinjau kembali setiap 5 tahun. 

4. Disahkan oleh Senat Institusi dan Majlis Dikti 

litbang PP Muhammadiyah. 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdoku mentasi dengan tertib 
  

3 Memenuhi semua unsur tetapi tidak 

terdoku mentasi dengan tertib 

2 Memenuhi 3 unsur dan terdokumen 

tasi dengan tertib 

1 Memenuhi 3 unsur tetapi tidak 

terdokumen tasi dengan 

 tertib 

0 Memenuhi kurang dari 3 unsur 

5 Renstra (Rencana 1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK 4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdoku mentasidengan tertib 

4 Sesuai 



Strategis) 

UNIMUDA 

Sorong  

  

Pimpinan UNIMUDA Sorong. 

2. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan 

ketetapan Majelis Diktilitbang PP 

Muhammadiyah, atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun 

kembali. 

4. Dievaluasi setiap tahun. 

5. Disahkan oleh Senat UNIMUDA Sorong  

6. Setiap Fakultas memiliki Renstra dan Renop 

(Rencana Operasional). 

7. Setiap Program Studi memiliki Renstra dan 

Renop (Rencana Operasional)  

3 Memenuhi semua unsur tetapi tidak 

terdokumen tasi dengan tertib 

2 Memenuhi 5 unsur dan  

terdokumentasi dengan tertib 

1 Memenuhi 5 unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

0 Memenuhi kurang dari 5 unsur 

6 Visi UNIMUDA 

Sorong  

1. Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan 

dan kerealistikan. 

2. Visi UNIMUDA Sorong disusun oleh tim 

yang ditetapkan dengan SK Rektor 

UNIMUDA Sorong dengan melibatkan 

berbagai komponen termasuk stakeholder. 

3. Visi UNIMUDA Sorong sejalan dengan Visi 

Muhammadiyah. 

4. Visi UNIMUDA Sorong disahkan oleh Senat 

UNIMUDA Sorong. 

5. Visi UNIMUDA Sorong ditetapkan dengan 

SK Rektor UNIMUDA Sorong. 

6. Visi  fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan 

dengan SK Dekan UNIMUDA Sorong. 

7. Visi Program Studi sejalan dengan visi 

fakultas, visi UNIMUDA Sorong, dan Visi 

Muhammadiyah. 

8. Visi Program Studi disahkan oleh Senat 

Fakultas. 

9. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdoku mentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

Visi prodi harus 

ditetapkan oleh senat 

fakultas. 
3 Memenuhi  semua unsur tetapi 

tidak terdoku mentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  9 unsur dan 

terdokumen tasi dengan tertib 

1 Memenuhi  9 unsur tetapi tidak 

terdoku mentasi dengan tertib 

0 Memenuhi  kurang dari 9 unsur 



Rektor  UNIMUDA Sorong. 

10. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya 

ditetapkan dengan SK Rektor UNIMUDA 

Sorong 

7 Misi UNIMUDA Sorong 1. Misi adalah penjabaran dari visi yang telah 

ditetapkan. 

2. Misi berisi pelaksanaan Catur dharma 

UNIMUDA Sorong. 

3. Misi UNIMUDA Sorong disusun oleh tim 

yang ditetapkan dengan SK Rektor 

UNIMUDA Sorong dengan melibatkan 

berbagai komponen termasuk stakeholder. 

4. Misi UNIMUDA Sorong disahkan oleh Senat 

UNIMUDA Sorong. 

5. Misi UNIMUDA Sorong ditetapkan dengan 

SK Pimpinan UNIMUDA Sorong. 

6. Misi Fakultas disusun oleh tim yang 

ditetapkan dengan SK Dekan. 

7. Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 

8. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan 

UNIMUDA Sorong (Rektor). 

9. Misi Program Studi disusun oleh tim yang 

ditetapkan dengan SK Dekan. 

10. Misi Program Studi disahkan oleh Senat 

Fakultas. 

11. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK 

Rektor UNIMUDA Sorong. 

12. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya 

ditetapkan dengan SK Pimpinan UNIMUDA 

Sorong. 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

Misi prodi harus 

ditetapkan oleh senat 

fakultas. 
3 Memenuhi  semua unsur tetapi 

tidak terdoku mentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  11 unsur dan 

terdokumen tasi dengan tertib 

1 Memenuhi  11 unsur tetapi tidak 

terdoku mentasi dengan tertib 

0 Memenuhi  kurang dari 11 unsur 

8 Tujuan UNIMUDA 1. Tujuan UNIMUDA Sorong disusun oleh tim 4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdoku mentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

Tujuan  prodi harus 



Sorong yang ditetapkan dengan SK Rektor 

UNIMUDA Sorong. 

2. Tujuan UNIMUDA Sorong adalah capaian 

dari Misi yang telah ditetapkan. 

3. Tujuan UNIMUDA Sorong disahkan oleh 

Senat UNIMUDA Sorong. 

4. Tujuan UNIMUDA Sorong ditetapkan dengan 

SK Rektor UNIMUDA Sorong. 

5. Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang 

ditetapkan dengan SK Dekan. 

6. Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi 

Fakultas. 

7. Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 

8. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor 

UNIMUDA Sorong. 

9. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang 

ditetapkan dengan SK Dekan UNIMUDA 

Sorong. 

10. Tujuan Program Studi adalah capaian dari 

Misi Program Studi. 

11. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat 

Fakultas. 

12. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK 

Dekan UNIMUDA Sorong. 

13. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit  

lainnya ditetapkan dengan SK Rektor 

UNIMUDA Sorong. 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi 

tidak terdoku mentasi dengan tertib 

ditetapkan oleh senat 

fakultas. 

2 Memenuhi  12 unsur dan 

terdokumen tasi dengan tertib 

1 Memenuhi  12 unsur tetapi tidak 

terdoku mentasi dengan tertib 

0 Memenuhi  kurang dari 12  unsur 

9 Sasaran dan Strategi Sasaran dan Strategi pencapaian UNIMUDA 

Sorong disusun oleh Pimpinan UNIMUDA Sorong. 

 

4 Semua unsur pimpinan ikut serta 

dalam penyusunan sasaran dan 

strategi dan terdokumentasi dengan 

tertib 

  

3 Semua unsur pimpinan ikut serta 

dalam penyusunan sasaran dan 



strategi tetapi tidak terdokumentasi 

dengan tertib 

2 Sebagian kecil unsur pimpinan ikut 

serta dalam penyusunan sasaran 

dan strategi dan terdokumen tasi 

dengan tertib 

1 Sebagian unsur pimpinan ikut serta 

dalam penyusunan sasaran dan 

strategi tetapi tidak terdokumen tasi 

dengan tertib 

0 Belum ada rumusan sasaran dan 

strategi pencapaian 

Sasaran dan Strategi pencapaian fakultas disusun 

oleh Pimpinan Fakultas. 

 

4 Semua unsur pimpinan fakultas ikut 

serta dalam penyusunan sasaran 

dan strategi dan terdokumentasi 

dengan tertib 

  

3 Semua unsur pimpinan fakultas ikut 

serta dalam penyusunan sasaran 

dan strategi tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Sebagian kecil unsur pimpinan 

fakultas  ikut serta dalam 

penyusunan sasaran dan strategi 

dan terdokumen tasi dengan tertib 

1 Sebagian unsur pimpinan fakultas 

ikut serta dalam penyusunan 

sasaran dan strategi tetapi tidak 

terdokumen tasi dengan tertib 

0 Belum ada rumusan sasaran dan 

strategi pencapaian 

10  Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh 

pimpinan Program Studi. 

 

4 Semua unsur pimpinan prodi ikut 

serta dalam penyusunan sasaran 

dan strategi dan terdokumentasi 

dengan tertib 

3 Observasi: 

Lengkapi dokumentasi 

3 Semua unsur pimpinan prodi ikut 

serta dalam penyusunan sasaran 

dan strategi tetapi tidak 



terdokumentasi dengan tertib 

2 Sebagian kecil unsur pimpinan 

prodi  ikut serta dalam penyusunan 

sasaran dan strategi dan 

terdokumen tasi dengan tertib 

1 Sebagian unsur pimpinan prodi ikut 

serta dalam penyusunan sasaran 

dan strategi tetapi tidak terdokumen 

tasi dengan tertib 

0 Belum ada rumusan sasaran dan 

strategi pencapaian 

Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur 

untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah 

ditetapkan 

4 Strategi pencapaian memenuhi 

semua unsur dan terdoku mentasi 

dengan tertib 

3  

3 Strategi pencapaian memenuhi 

semua unsur tetapi tidak terdoku 

mentasi dengan tertib 

2 Strategi pencapaian hanya sebagian 

memenuhi semua unsur dan 

terdokumen tasi dengan tertib 

1 Strategi pencapaian hanya sebagian 

memenuhi semua unsur tetapi tidak  

terdokumen tasi dengan tertib 

0 Belum memiliki rumusan Strategi 

pencapaian 

Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur 

untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah 

ditetapkan 

4 Strategi pencapai an bertahap dan 

mempu nyai target yang jelas, serta 

terdoku mentasi dengan tertib 

4 

 

 

 

Sesuai 

3 Strategi pencapaian bertahap dan 

mempunyai target yang jelas, tetapi 

belum terdoku mentasi dengan 

tertib 

2 Strategi pencapaian bertahap dan 

mempunyai target yang kurang 

jelas, meskipun terdoku mentasi 

dengan tertib 



1 Strategi pencapaian bertahap dan 

mempunyai target yang kuirang 

jelas jelas, serta belum terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Belum memiliki rumusan tahapan 

strategi pencapaian 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatatn Temuan 

1 Lokasi 

UNIMUDA 

Sorong 

 

1. Domisili UNIMUDA Sorong di wilayah 

provinsi Papua Barat atau di lingkungan 

LLDIKTI Wilayah XIV. 

2. Lokasi Kampus di Jln. K.H. Ahmad Dahlan 

Nomor 01 Mariat Pantai, Aimas Kabupaten 

Sorong. Lokasi Kampus merupakan milik 

sendiri dan atau dengan cara lain yang sah. 

 

(Fakultas dan Prodi Menyesuaikan) 

4 Semua kampus berada di wilayah 

kopertis/ kopertais domisili,   aset 

milik sendiri dengan  dokumen 

kepemilikan yang sah serta terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Semua kampus berada di wilayah 

kopertis/ kopertais domisili,   aset 

milik sendiri dengan  dokumen 

kepemilikan yang sah tetapi belum 

terdoku mentasi dengan tertib 

2 Sebagian kampus berada di wilayah 

kopertis/ kopertais domisili,   aset 

milik sendiri dengan  dokumen 

kepemilikan yang sah serta terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Sebahagian kampus berada di 

wilayah kopertis/ kopertais 

domisili,   aset milik sendiri dengan  

dokumen kepemilikan yang sah 

tetapi belum terdoku mentasi 

dengan tertib 

0 Lokasi kampus masih berstatus 

kontrak 

2 Penyelenggaraan 

Perkuliahan UNIMUDA 

Sorong 

 

1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri 

dan atau tempat lain yang sah. 

2. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh. 

3. Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh 

berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis 

4 Tertib melaksanakan perkuliahan 

sesuai ketentuan yang berlaku dan 

telah memiliki program pendidikan 

jarak jauh yang berbasis ICT. 

4 Sesuai 

3 Tertib melaksanakan perkuliahan 

sesuai ketentuan yang berlaku 



setelah mendapat izin pihak Kemenristekdikti 

atau Kemenag atau peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, 

siang, dan sore. 

5. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Minggu 

atau perkuliahan yang bertentangan dengan 

peraturan pemerintah, khusus untuk program 

sarjana. 

(Fakultas dan Prodi Menyesuaikan) 

 

tetapi belum memiliki program 

pendidikan jarak jauh yang berbasis 

ICT. 

2 Belum spenuhnya melaksana kan 

perkuliahan sesuai ketentuan yang 

berlaku 

1 Baru sebahagian kecil melaksana 

kan perkuliahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

0 Tidak tertib melaksanakan 

perkuliahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

3 Program dan 

Jenjang 

UNIMUDA 

Sorong 

1. Program Diploma, D-2, D-3, D-4 

2. Program Sarjana 

3. Program Magister 

4. Program Doktor 

5. Pendidikan Profesi sesuai dengan kebutuhan 

dan atas izin Kementrian terkait. 

6. Pendidikan vokasi 

7. Pendidikan spesiali 

(Fakultas dan Prodi Menyesuaikan) 

 

4 Memiliki program dan jenjang 

tertentu dan  memiliki perizinan 

resmi dan terakreditasi, serta 

terdoku 

mentasi dengan tertib. 

4 Sesuai 

3 Memiliki program dan jenjang 

tertentu  dan  memiliki perizinan 

resmi dan terakreditasi, tetapi 

belum  terdoku 

mentasi dengan tertib. 

2 Memiliki program dan jenjang 

tertetntu  dan memiliki perizinan 

resmi tetapi sebagian belum 

terakreditasi, walaupun terdoku 

mentasi dengan tertib. 

1 Memiliki  program dan jenjang  

tertentu dan semuanya memiliki 

perizinan resmi tetapi sebagian 

belum terakreditasi, serta belum 

terdoku 

mentasi dengan tertib. 

0 Memiliki program dan jenjang 

tertentu tetapi masih dalam proses 

perizinan. 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) 

SORONG 
 



 
STANDAR UMUM AL-ISLAM DAN 

KEMUHAMMADIYAHAN                                               
 

 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 
 (AMI) 

 
 

PENJELASAN : 
1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat kurang). 
2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di UNIMUDA Sorong. 
3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  
 

 

 
KELEMBAGAAN AIK 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 UNIMUDA Sorong 

memilki lembaga yang 

berfungsi melakukan 

kajian, pengembangan 

dan pengamalan AIK 

dengan struktur 

keorganisasian minimal 

terdiri dari : 

a. Ketua 

b. Sekretaris 

1. 100 % lembaga dan struktur terpenuhi. 

2. 100 % lembaga dan struktur terpenuhi. 

3. 100 % lembaga dan struktur terpenuhi. 

 

4 Memenuhi semua ketentuan dan 

terdokumentasi dengan baik. 
  

3 Kelengkapan structural lembaga 

AIK terpenuhi 3 dari 4 yang 

distandarkan. 

2 Kelengkapan structural lembaga 

AIK terpenuhi 2 dari 4 yang 

distandarkan. 

1 Kelengkapan structural lembaga 

AIK terpenuhi 1 dari 4 yang 



c. Divisi-divisi  
d. Sekretariat 

distandarkan. 

0 Tidak ada kelembagaan AIK. 

2 Setiap struktur 

tugas 

sebagaimana 

poin (1) di atas 

harus memiliki 

job description 

yang jelas. 

4. Ada dokumen job description  4 Lembaga AIK memiliki job 

description  yang jelas telah di 

sk-kan Rektor, telah 

dilaksanakan, dan 

terdokuemntasi dengan baik. 

  

3 Lembaga AIK memiliki job 

description  yang jelas telah di 

sk-kan Rektor, sudah 

dilaksanakan dilaksanakan, 

tetapi belum terdokumentasi. 

2 Lembaga AIK memiliki job 

description  yang jelas sudah di 

sk-kan Rektor, dan sebagaian 

dilaksanakan, dan 

didokumentasikan. 

1 Lembaga AIK memiliki job 

description  yang jelas sudah 

belum sk-kan Rektor, dan 

sebagaian dilaksanakan, dan 

didokumentasikan. 

0 Tidak ada Ada dokumen job 

description. 

3 Pelaksanaan kegiatan 

Bidang AIK harus 

tercantum dan 

didasarkan pada 

Rencana Strategis 

UNIMUDA Sorong dan 

Ada Renstra dan Renop yang memuat program 

AIK. 

(Fakultas dan Prodi Menyesuiakan) 

4 Pelaksanaan kegiatan Bidang 

AIK sudah  tercantum dan 

didasarkan pada Rencana 

Strategis dan Rencana 

Operasional UNIMUDA dan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan. 

4 Sesuai 



Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Tahunan 

UNIMUDA Sorong. 

 

3 Pelaksanaan kegiatan Bidang 

AIK belum  tercantum dan 

didasarkan pada Rencana 

Strategis dan Rencana 

Operasional UNIMUDA, tetapi 

sudah dicantumkan dalam 

Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan. 

2 Pelaksanaan kegiatan Bidang 

AIK sudah  tercantum dan 

didasarkan pada Rencana 

Strategis dan Rencana 

Operasional UNIMUDA, tetapi 

belum tercantum dalam Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan. 

1 Pelaksanaan kegiatan Bidang 

AIK belum  tercantum dan 

didasarkan pada Rencana 

Strategis dan Rencana 

Operasional UNIMUDA, tetapi 

belum tercantum dalam Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan. 
0 Bidang AIK belum memiliki 

dasar hukum apapun 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi 

 

Skor Catatan Temuan 

1 Pelaksanaan kegiatan 

Bidang AIK harus 

direncanakan dan 

berkelanjutan 

Ada Dokumen Perencanaan 4 Ada dokumen perencanaan, 

penyusunannya dengan SK 

rektor, melibatkan semua unsur 

terkait, dan disosialisasikan. 

4 Sesuai 

3 Ada dokumen perencanaan, 



penyusunannya dengan SK 

rektor, melibatkan semua unsur 

terkait, tetapi tidak 

disosialisasikan. 

2 Ada dokumen perencanaan, 

penyusunannya dengan SK 

rektor, tetapi tidak melibatkan 

semua unsur terkait, dan tidak 

disosialisasikan. 

1 Ada dokumen perencanaan, 

penyusunannya tetapi tidak di-

SK-an oleh rektor, tidak 

melibatkan semua unsur terkait, 

dan tidak disosialisasikan. 
0 Tidak terdapat ada dokumen 

perencanaan 

KAMPUS ISLAMI 

A. KELEMBAGAAN DAN SDM 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi 

 

Skor Catatan Temuan 

1-

11 

1. Memiliki Pedoman 

Pengembangan 

Kampus Islami 

2. Memiliki Divisi 

Kerja yang 

mengelola 

pengembangan 

Kampus Islami 

3. Menerapkan 

kebijakan 

1. Ada Buku Pedoman Pengembangan 

Kampus Islami 

2. Ada divisi/unit pengembangan Kampus 

Islami 

3. Ada SK dan bukti penerapan berbusana 

rapi di UNIMUDA Sorong. 

4. Ada SK dan bukti penerapan kampus 

tanpa rokok dan sampah 

5. Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan 

pembinaan IMM 

4 UNIMUDA memiliki 12 

kelengkapan kelembagaan dan 

kebijakan Kampus Islami 

1 Minor: 
Semua unsur yang 
belum terpenuhi 
dilengkapi oleh UPT 
AIK  

3 UNIMUDA memiliki 10 

kelengkapan kelembagaan dan 

kebijakan Kampus Islami 

2 UNIMUDA memiliki 8 

kelengkapan kelembagaan dan 

kebijakan Kampus Islami 

1 UNIMUDA memiliki 6 

kelengkapan kelembagaan dan 

kebijakan Kampus Islami 



Berbusana rapi dan 

sopan. 

4. Menerapkan 

kebijakan Kampus 

Tanpa asap rokok 

dan sampah  

5. Membina IMM 

6. Membina Tapak 

Suci 

7. Membina Hizbul 

Wathan 

8. Memiliki 

manajemen dan 

organisasi Masjid 

Kampus. 

9. Memiliki 

manajemen dan 

organisasi 

LazisMu. 

10. Memiliki kebijakan 

dan pengelolaan 

hubungan dengan 

masyarakat di 

lingkungan 

kampus. 

11. Menggunakan 

penanggalan 

Kalender Hijriyah 

bersamaan dengan 

Kalender 

6. Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan 

pembinaan Tapak Suci 

7. Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan 

pembinaan Hizbul Wathan 

8. Ada SK yang mengwajibkan sholat     

berjamaa dikampus. 

9. Ada perwakilan Lazismu di UNIMUDA 

Sorong. 

10. Ada SK tentang pengelolaan hubungan 

dengan masyarakat di lingkungan 

kampus beserta kegiatannya. 

11. Ada pedoman administrasi yang memuat 

penggunaan kalender Hijriyah beserta 

bukti penerapannya. 

 

0 Memenuhi kurang dari 6 unsur 



Miladiyah untuk 

seluruh sistem 

administrasi.  

 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1-5 1. Menerapkan 

kebijakan kampus 

yang bersih, indah, 

menyenangkan, 

mencerdaskan dan 

bersahabat. 

2. Etika makan dan 

minum sesuai 

dengan anjuran 

Rasulullah SAW 

4. Anjuran Qurban bagi 

dosen dan tenaga 

kependidikan  

5. Pelaksanaan sholat 

jum’at dan hari besar 

umat muslim 

1. Tersedianya visualisasi tentang kampus 

yang bersih, indah, menyenangkan, 

mencerdaskan dan bersahabat. 

2. Didirikan foodcourd sebagai sarana 

penerapan makan dan minum sesuai dengan 

anjuran Rasulullah SAW 

3. Ada SK terkait anjuran berqurban bagi 

dosen dan tenaga kependidikan 

4. Ada SK terkait Pelaksanaan sholat jum’at 

dan hari besar umat muslim 

4 UNIMUDA  semua unsur dan 

terdokumentasi. 

4 Sesuai 

3 UNIMUDA  semua unsur, tetapi 

hanya 2 yang terdokumentasi. 

2 UNIMUDA memiliki 2 dari 

semua unsur. 

1 UNIMUDA memiliki 1 dari 

semua unsur. 

0 Tidak ada unsur yang dipenuhi 

B. PEMBINAAN SDM 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1-

13 

1. Rekrutmen SDM 

dilakukan berasas 

profesionalitas dan 

kompetensi AIK. 

2. Melaksanakan 

pengajian rutin 

untuk karyawan 

3. Melaksanakan 

pengajian rutin 

untuk Dosen 

4. Melaksanakan 

Pengajian rutin 

untuk Pimpinan.  

5. Melaksanakan 

pengajian rutin 

untuk mahasiswa . 

6. Melaksanakan 

Baitul Arqam 

untuk Karyawan . 

7. Melaksnakan 

Baitul Arqam 

untuk Dosen . 

8. Melaksanakan 

Baitul Arqam 

Tematis Dosen 

AIK . 

9. Melaksanakan 

Baitul Arqam 

untuk pimpinan. 

1. Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang 

dilaksanakan secara konsisten.  

2. Terlaksana minimal 1 kali dalam 1 minggu. 

3. Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan. 

4. Terlaksana minimal 1 kali dalam  2 bulan. 

5. Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan. 

6. Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun. 

7. Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun. 

8. Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun. 

9. Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun. 

10. Tersedia tim instruktur yang memiliki 

sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan 

Kader terkait. 

11. Minimal sekali dalam 2 tahun. 

12. Minimal sekali dalam 2 tahun. 

13. Minimal 1 program dalam 3 tahun. 

4 UNIMUDA melaksanakan 13 

unsur pembinaan SDM. 
4 Sesuai 

3 UNIMUDA melaksanakan 10 

unsur pembinaan SDM. 
2 UNIMUDA melaksanakan 7 

unsur pembinaan SDM. 
1 UNIMUDA melaksanakan 4 

unsur pembinaan SDM. 
0 UNIMUDA melaksanakan 

kurang dari 4 pembinaan SDM. 



10. Membentuk Tim 

Instruktur untuk 

program 

perkaderan. 

11. Melakukan diskusi, 

seminar dan 

simposium tentang 

pengembangan 

pemikiran Islam 

dan 

Kemuhammadiyah

an. 

12. Melakukan kajian-

kajian untuk 

pengembangan 

kelembagaan 

persyarikatan, 

ortom dan AUM. 

13. Membuka 

program-program 

sertifikasi untuk 

kajian Islam yang 

lebih terprogram 

dan lebih 

sistematis. 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 



1-3 1. UNIMUDA Sorong 

Memberi reward 

naik haji/umroh 

bagi SDM 

berprestasi. 

2. Membuka 

pelatihan MOT 

(Managament Of 

Training) bagi staf    

3. Tadabur alam 

1. Dilaksanakan minimal sekali setahun 

2. Dilaksanakan minimal sekali setahun 

3. Dilaksanakan minimal sekali setahun 

4 Semua unsur dilaksanakan dan 

terdokumentasi dengan baik. 
4 Sesuai 

3 Semua unsur dilaksanakan dan 

teratpi hanya 2 unsur yang 

terdokumentasi dengan baik. 

2 Hanya 2 unsur yang 

dilaksanakan. 

1 Hanya 1 unsur yang 

dilaksanakan. 

0 Semua unsur tidak dilaksanakan 

D. LINGKUNGAN KAMPUS 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Lingkungan fisik 

kampus 

1. Tersedia sarana dan prasarana untuk 

kegiatan ibadah. 

2. Tersedia AIK Centre 

3. Tersedia visualisasi kampanye amar 

ma’ruf nahi munkar 

4. Tersedia multimedia untuk dakwah 

kampus. 

5. Kampus yang sehat, bersih, indah dan 

hemat energy. 

4 UNIMUDA memiliki 5 

kelengkapan lingkungan fisik 

Kampus islami 

4 Sesuai 

 

3 UNIMUDA memiliki 4 

kelengkapan lingkungan fisik 

Kampus islami 
2 UNIMUDA memiliki 3 

kelengkapan lingkungan fisik 

Kampus islami 
1 UNIMUDA memiliki kurang 

dari 3 kelengkapan lingkungan 

fisik Kampus islami 
0 UNIMUDA tidak memiliki 

kelengkapan lingkungan fisik 

Kampus islami 
2 Lingkungan sosial 1. Terbangun silaturahim yang kuat antara 4 UNIMUDA memiliki 6 

kelengkapan lingkungan  Sosial 
4 Sesuai 



kampus seluruh stakeholders. 

2. Kampus UNIMUDA Sorong adalah 

Kawasan Tanpa Rokok dan bebas sampah. 

3. Kampus UNIMUDA Sorong  menolak 

perilaku narkoba, minuman keras, berzina 

dan LGBT. 

4. Kampus tertib parkir 

5. Terbangun tradisi senyum, salam, sapa, 

sopan, santun dan peduli 

6. Menjaga etika hubungan lawan jenis. 

Kampus islami 

3 UNIMUDA memiliki 5 

kelengkapan lingkungan  Sosial 

Kampus islami 

2 UNIMUDA memiliki 4 

kelengkapan lingkungan  Sosial 

Kampus islami 

1 UNIMUDA memiliki kurang 

dari 4 kelengkapan lingkungan  

Sosial Kampus islami 

0 UNIMUDA tidak  memiliki 

kelengkapan lingkungan social 

Kampus islami 

3 Lingkungan spritual 1. Kampanye kampus untuk amalan nawafil 

keseharian bagi seluruh stakeholders. 

2. Praktek sholat berjamaah di Masjid 

Kampus. 

3. Kampus UNIMUDA Sorong menerapkan 

busana yang sopan dan rapi. 

4. Melaksanakan kegiatan Ramadan di 

kampus.  

4 UNIMUDA memiliki 4 

kelengkapan lingkungan  

spritual Kampus islami 

4 Sesuai i 

3 UNIMUDA memiliki 3 

kelengkapan lingkungan  

spiritual Kampus islami 

2 UNIMUDA memiliki 2 

kelengkapan lingkungan  

spritual Kampus islami 

1 UNIMUDA memiliki kurang 

dari 2 kelengkapan lingkungan  

spritual Kampus islami 

0 UNIMUDA tidak  memiliki 

kelengkapan lingkungan 

spiritual Kampus islami 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 UNIMUDA Pro NKRI 

anti Disintegrasi 

1. Melaksanakan pelayanan tanpa unsur 

SARA. 

2. Tidak terdapat slogan, kampanye, panflet, 

4 Semua unsur dilaksanakan dan 

terdokumentasi dengan baik. 
4 Sesuai 

3 Semua unsur dilaksanakan, 



kegiatan, dan istilah lain yang berbau 

SARA. 

3. Mengadakan kegiatan yang mengukuhkan 

cinta tanah air dan nasionalisme. 

4. Mengizinkan kegiatan-kegiatan yang pro 

nasionalisme. 

5. Menolak simbol dan kegiatan yang anti 

nasionalisme. 

6. Menerapkan prinsip Mendalukan Rayuan 

daripada Ancaman. 

tetapi hanya 3 yang 

terdokumentasi dengan baik. 

2 Semua unsur dilaksanakan, 

tetapi hanya 2 yang 

terdokumentasi dengan baik. 
1 Semua unsur dilaksanakan, 

tetapi hanya 1 yang 

terdokumentasi dengan baik. 
0 Melaksanakan salah satu unsur 

yang pro disintegrasi bangsa. 

2 UNIMUDA anti 

terhadap intoleran, 

radikalisme, dan 

terorisme. 

1. Menolak segala slogan dan kegiatan yang 

mengarah pada intoleran, radikalisme, dan 

terorisme. 

2. Mengadakan kegiatan dalam rangka 

mencegah paham dan tindakan intoleran, 

radikalisme, dan terorisme. 

3. Menolak segala slogan dan kegiatan yang 

meninggung agama, suku, bangsa, negara 

yang dilabeli sebagai teroris.  

4 Tertib melaksanakan 

perkuliahan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan telah memiliki 

program pendidikan jarak jauh 

yang berbasis ICT. 

4 Sesuai 

3 Semua unsur dilaksanakan dan 

terdokumentasi dengan baik. 

2 Semua unsur dilaksanakan, 

tetapi hanya 2 yang 

terdokumentasi dengan baik. 

1 Semua unsur dilaksanakan, 

tetapi hanya 1 yang 

terdokumentasi dengan baik. 
0 Melaksanakan salah satu unsur 

yang mengarah pada intoleran, 

radikalisme, dan terorisme. 
3 UNIMUDA Berbagi 1. Memberikan bantuan  bagi dosen dan 

tenaga kependidikan yang melahirkan. 

2. Memberikan bantuan  bagi dosen dan 

tenaga kependidikan menikah. 

3. Memberikan bantuan  bagi dosen, tenaga 

4 UNIMUDA memiliki 5 

kelengkapan UNIMUDA 

Berbagi. 

4 Sesuai 

3 UNIMUDA memiliki 4 

kelengkapan UNIMUDA 

Berbagi. 



kependidikan, serta keluarga dekat dosen 

dan tenaga kependidikan yang sakit. 

4. Memberikan bantuan  bagi dosen, tenaga 

kependidikan, serta keluarga dekat dosen 

dan tenaga kependidikan yang meninggal 

dunia. 

5. Memberikan bantuan  bagi dosen, tenaga 

kependidikan, serta keluarga dekat dosen 

dan tenaga kependidikan ketiga mengami 

musibah, bencana, dan kondisi darurat 

lainnya. 

 

2 UNIMUDA memiliki 3 

kelengkapan UNIMUDA 

Berbagi. 

1 UNIMUDA memiliki kurang 

dari 3 UNIMUDA Berbagi. 

0 UNIMUDA semua unsur 

UNIMUDA Berbagi. 

E. SUMBER DAYA MANUSIA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 1. Pimpinan 

UNIMUDA Sorong 

memiliki standar 

AIK yang harus 

dipenuhi, yaitu :  

1) Teladan bagi 

masyarakat 

Kampus dan 

masyarakat luas. 

2) Mampu 

melaksanakan 

Syariat Islam 

berdasarkan al-

Qur’an dan Sunnah 

Terpenuhi 100 % 4 Pimpinan UNIMUDA 

memenuhi 8 standar 
4 Sesuai 

3 Pimpinan UNIMUDA 

memenuhi 6 standar 

2 Pimpinan UNIMUDA 

memenuhi 4 standar 

1 Pimpinan UNIMUDA 

memenuhi 2 standar 

0 Pimpinan UNIMUDA 

memenuhi kurang dari 2 standar 



Nabi. 

3) Senantiasa 

mentadarruskan 

Al-Qur’an. 

4) Mampu memimpin 

jamaah dalam 

melakukan 

peribadatan sesuai 

Syariat Islam. 

5) Senantiasa 

melaksanakan 

amal nawafil 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

6) Memiliki Kartu 

Tanda Anggota 

Muhammadiyah 

7) Terlibat aktif 

dalam 

kepemimpinan 

persyarikatan 

Muhammadiyah 

dan/atau 

Organisasi Otonom 

Muhammadiyah, 

minmal pada 



tingkat Daerah. 

8) Terlibat aktif 

dalam kegiatan 

perkaderan di 

lingkungan 

Persyarikatan, 

Ortom atau AUM 

minimal 1 kali 

dalam setahun. 

2 Hafal dan memahami 

sejumlah surat dalam 

Al-Qur’an: 

a) Pimpinan 

Universitas: 37 

surat Al-Qur’an. 

b) Pimpinan Fakultas 

: 31 surat Al-

Qur’an. 

c) Wakil Dekan 30 

surat Al-Qur’an. 

Terpenuhi 100 % 4 Pimpinan memenuhi seluruh 

standar hafalan 

  

3 Pimpinan memenuhi 75% 

standar hafalan 

 

2 Pimpinan memenuhi 50% 

standar hafalan 
 

1 Pimpinan memenuhi 25% 

standar hafalan 
 

0 Pimpinan memenuhi kurang dari 

25% standar hafalan 
 

3 Ketua dan Sekretaris 

Program Studi memiliki 

standar AIK yang harus 

dipenuhi, yaitu :  

1) Teladan bagi 

Terpenuhi 100 % 4 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi 8 standar 
4 Sesuai 

3 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi 6 standar 

2 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi 4 standar 



masyarakat Kampus 

dan masyarakat luas. 

2) Mampu 

melaksanakan 

Syariat Islam 

berdasarkan al-

Qur’an dan Sunnah 

Nabi. 

3) Senantiasa 

mentadarruskan Al-

Qur’an. 

4) Mampu 

melaksanakan 

peribadatan sesuai 

Syariat Islam. 

5) Senantiasa 

melaksanakan amal 

nawafil dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

6) Memiliki Kartu 

Tanda Anggota 

Muhammadiyah. 

7) Terlibat aktif dalam 

kepemimpinan 

persyarikatan 

Muhammadiyah 

dan/atau Organisasi 

Otonom 

Muhammadiyah 

1 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi 2 standar 

0 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi kurang dari 2 standar 

  



minimal pada 

tingkat Cabang. 

8) Terlibat aktif dalam 

kegiatan perkaderan 

di lingkungan 

Persyarikatan, 

Ortom atau AUM 

minimal 1 kali 

dalam  2 (dua) 

tahun. 

4 Hafal dan memahami 

sejumlah surat dalam 

Al-Qur’an: 

a) Ketua Program 

Studi : 25 surat Al-

Qur’an. 

b) Sekretaris Program 

Studi : 22 surat Al-

Qur’an. 

 

Terpenuhi 100 % 4 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi seluruh standar 

hafalan 

2 Minor: 

Ketua dan Sekretaris 

Program Studi 

Mengikuti kegiatan 

pembinaan tahsin dan 

tahfiz oleh Ma’had 

Bilal bin Rabbah  

3 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi 75% standar hafalan 

2 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi 50% standar hafalan 

1 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi 25% standar hafalan 

0 Ketua dan Sekretaris Prodi 

memenuhi kurang dari 25% 

standar hafalan 

5 Dosen Tetap Umum 

memiliki standar AIK 

yang harus dipenuhi, 

yaitu :  

1) Teladan bagi 

masyarakat 

Kampus dan 

masyarakat luas. 

2) Mampu 

Terpenuhi 90 % cek lagi 4 Dosen Tetap Umum memenuhi 

8-10 standar 
3 Observasi: 

Dosen dilakukan 

pembinaan untuk 

mencapai standard 

yang belum terpenuhi 

1. Mampu 

melaksanakan 

peribadatan 

sesuai Syariat 

3 Dosen Tetap Umum Prodi 

memenuhi 6 standar 

2 Dosen Tetap Umum memenuhi 

4 standar 

1 Dosen Tetap Umum memenuhi 

2 standar 

0 Dosen Tetap Umum memenuhi 

kurang dari 2 standar 



melaksanakan 

Syariat Islam 

berdasarkan al-

Qur’an dan Sunnah 

Nabi. 

3) Mampu membaca 

Al-Qur’an dengan 

tajwid yang benar. 

4) Mampu 

melaksanakan 

peribadatan sesuai 

Syariat Islam. 

5) Senantiasa 

melaksanakan 

amal nawafil 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

6) Memiliki Kartu 

Tanda Anggota 

Muhammadiyah 

7) Terlibat aktif 

dalam 

kepemimpinan 

persyarikatan 

Muhammadiyah 

dan/atau 

Organisasi Otonom 

Muhammadiyah 

minimal pada 

tingkat Ranting. 

Islam. 

2. Memiliki Kartu 

Tanda Anggota 

Muhammadiyah 

3. Terlibat aktif 

dalam 

kepemimpinan 

persyarikatan 

Muhammadiyah 

dan/atau 

Organisasi 

Otonom 

Muhammadiyah 

minimal pada 

tingkat Ranting. 

 

 



8) Terlibat aktif 

dalam kegiatan 

perkaderan di 

lingkungan 

Persyarikatan, 

Ortom atau AUM 

minimal 1 kali 

dalam  3 (tiga) 

tahun. 

9) Mampu menyusun 

rencana 

perkuliahan yang 

terintegrasi dengan 

AIK. 

10) Memiliki buku 

pegangan 

perkuliahan yang 

terintegrasi dengan 

AIK. 

6 Hafal dan memahami 

15 surat dalam Al-

Qur’an 

Terpenuhi 90 % 4 Dosen Tetap Umum memenuhi 

seluruh standar hafalan 
2 Minor: 

Dosen Program Studi 

Mengikuti kegiatan 

pembinaan tahsin dan 

tahfiz oleh Ma’had 

Bilal bin Rabbah 

(masih sama dengan 

siklus I) 

3 Dosen Tetap Umum memenuhi 

75% standar hafalan 

2 Dosen Tetap Umum memenuhi 

50% standar hafalan 

1 Dosen Tetap Umum memenuhi 

25% standar hafalan 

0 Dosen Tetap Umum memenuhi 

kurang dari 25% standar hafalan 

7 Dosen Tidak Tetap Terpenuhi 100 % 4 Dosen Umum Tidak tetap 

memenuhi 2 standar yang 
4 Sesuai 



Umum memiliki 

standar AIK yang harus 

dipenuhi, yaitu :  

1) Teladan bagi 

masyarakat Kampus 

dan masyarakat luas. 

2) Menghargai dan 

menghormati garis 

perjuangan 

Muhammadiyah. 

 

ditetapkan 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Dosen Umum Tidak tetap tidak 

memenuhi salah satu standar dan 

atau dua standar yang ditetapkan 

8 Kualifikasi 

Pendidikan Dosen 

AIK adalah minimal 

lulusan Program 

Magister Bidang 

Disiplin Ilmu 

Agama Islam. 

 

Terpenuhi 100 % 4 Kualifikasi Pendidikan Dosen 

AIK minimal lulusan Program 

Magister Bidang Disiplin Ilmu 

Agama Islam. 

 

4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Kualifikasi Pendidikan Dosen 

AIK lulusan Program Sarjana 

 

9 Kompetensi ideologis 

dosen AIK adalah 

sebagai berikut :  

1) Memahami, 

menghayati dan 

mengamalkan 

paham Islam 

Terpenuhi 100 % 4 Kompetensi ideologis dosen 

AIK memenuhi 8 standar 
4 Sesuai 

3 Kompetensi ideologis dosen 

AIK memenuhi 6 standar 

2 Kompetensi ideologis dosen 

AIK memenuhi 4 standar 

1 Kompetensi ideologis dosen 

AIK memenuhi 2 standar 



Muhammadiyah: 

a) Memahami 

ajaran Islam 

secara 

moderat dan 

berkemajuan. 

b) Memahami 

dan 

melaksanaka

n Syariat 

Islam sesuai 

dengan 

tuntunan 

Tarjih 

Muhammadi

yah 

2) Memahami dan 

menghayati 

doktrin-doktrin 

ideology 

Muhammadiyah. 

3) Terlibat aktif 

sebagai kader di 

persyarikatan 

muhammadiyah, 

minimal di 

tingkat Daerah. 

4) Terlibat aktif 

dalam pelatihan 

perkaderan 

0 Kompetensi ideologis dosen 

AIK memenuhi kurang dari 2 

standar 



muhammadiyah, 

minimal 2 kali 

dalam satu tahun. 

5) Terlibat aktif 

dalam memimpin 

gerakan 

pengajian 

Muhammadiyah 

6) Membina 

Ranting 

Muhammadiyah/

Aisyiyah 

7) Aktif di masjid 

tempat domisili. 

8) Terlibat aktif di 

organisasi 

Otonom AMM. 

10 Hafal, mampu menulis 

dan memahami minimal 

40 surat al-Qur’an. 

 

Terpenuhi 100 % 4 Dosen AIK memenuhi seluruh 

standar hafalan 
4 Sesuai 

3 Dosen AIK memenuhi 90% 

standar hafalan 

2 Dosen AIK memenuhi 80% 

standar hafalan 

1 Dosen AIK memenuhi 70% 

standar hafalan 

0 Dosen AIK memenuhi kurang 

dari 70% standar hafalan 

11 Kompetensi profesional 

bidang pendidikan dan 

pengajaran dosen AIK 

adalah sebagai berikut :  

Terpenuhi 100 % 4 Kompetensi profesional dosen 

AIK memenuhi 13 standar 
4 Sesuai 

3 Kompetensi profesional dosen 

AIK memenuhi 11 standar 



1) Dosen 

menyampaikan 

materi 

perkuliahan 

dengan jelas, 

rinci dan 

sistematis 

2) Dosen 

menyampaikan 

materi 

perkuliahan 

disertai contoh-

contoh yang 

menarik  

3) Dosen mempu 

menjelaskan 

keterkaitan 

antar 

topik/bidang 

disiplin ilmu  

4)  menanamkan 

nilai-nilai dan 

penghargaan 

akan peranan 

penting 

matakuliah di 

dalam 

kehidupan  

5) Dosen 

menyampaikan 

materi yang 

2 Kompetensi profesional dosen 

AIK memenuhi 9 standar 

1 Kompetensi profesional dosen 

AIK memenuhi 7 standar 

0 Kompetensi profesional dosen 

AIK memenuhi kurang dari 7 

standar 



aktual  

6) Dosen 

menggunakan 

hasil-hasil 

penelitian untuk 

memperbaiki 

perkuliahan  

7) Dosen 

menganjurkan 

bahan bacaan 

yang relevan 

dengan 

perkuliahan  

8) Dosen 

menguasai 

materi 

perkuliahan 

yang diajarkan  

9) Dosen 

menggunakan 

metode 

pembelajaran 

yang relevan 

dengan materi 

perkuliahan  

10) Dosen mampu 

menghubungka

n matakuliah 

dengan 

pengalaman 



mahasiswa  

11) Dosen 

memberikan 

hasil evaluasi 

(tugas, UTS, 

UAS) tepat 

waktu  

12) Dosen selalu 

hadir untuk 

mengajar 

(tingkat 

kehadiran 

dosen)  

13) Dosen datang 
dan selesai 

mengajar tepat 

waktu 

12 Kompetensi profesional 

bidang penelitian dosen 

AIK adalah sebagai 

berikut : 

1) Melakukan 

penelitian 1 kali 

dalam 1 semester 

2) Melakukan 

penelitian terkait 

dengan 

Persyarikatan 

Muhammadiyah, 

Terpenuhi 100 %  4 Kompetensi penelitian dosen 

AIK memenuhi 4 standar 
4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Kompetensi penelitian dosen 

AIK memenuhi 3 standar 



Ortom atau AUM 

minimal 1 kali 

dalam 2 (dua) 

tahun. 

3) Melakukan 

penelitian tentang 

Islam (manusia, 

umat, 

masyarakat, 

politik, ekonomi, 

kebudayaan,ilmu, 

sejarah) dan 

Muhammadiyah 

berbasis 

dokumen (teks) 

atau realitas 

empiris 

(lapangan) 

4) Mempublikasikan 

hasil penelitian 

dalam bentuk 

karya ilmiah 

dalam jurnal atau 

buku minimal 1 

kali 1 tahun 

 

13 Kompetensi 

professional bidang 

pengabdian kepada 

Terpenuhi 100 % 4 Kompetensi PkM dosen AIK 

memenuhi 2 standar. 
4 Sesuai 

3 - 



masyarakat  dosen AIK 

adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan ppm 

1 kali dalam 1 

semester 

2) Melakukan ppm 

terkait dengan 

Persyarikatan 

Muhammadiyah

, Ortom atau 

AUM minimal 

1 kali dalam 2 

(dua) tahun. 

 

2 - 

1 - 

0 Kompetensi PkM dosen AIK 

memenuhi 1 standar. 

14 Kompetensi pedagogik 

dosen AIK adalah 

sebagai berikut : 

1) Dosen dalam 

memulai 

perkuliahan 

dimulai dengan 

membaca 

“BASMALAH” 

dan diakhiri 

membaca 

“HAMDALAH”  

2) Dosen 

melaksanakan 

tadarus di awal 

perkuliahan  

Terpenuhi 100 % 4 Kompetensi pedagogik dosen 

AIK memenuhi 16 standar 
3 Observasi 

3 Kompetensi pedagogik dosen 

AIK memenuhi 14 standar 

2 Kompetensi pedagogik dosen 

AIK memenuhi 12 standar 

1 Kompetensi pedagogik dosen 

AIK memenuhi 10 standar 

0 Kompetensi pedagogik dosen 

AIK memenuhi kurang dari 10 

standar 



3) Dosen 

menyampaikan 

sistem perkuliahan 

(kontrak 

perkuliahan) 

dengan jelas pada 

awal pertemuan  

4) Dosen menjelaskan 

sistem pemberian 

nilai secara rinci di 

awal perkuliahan  

5) Dosen 

mempersiapkan 

diri dengan 

sungguh-sungguh 

dalam menghadapi 

perkuliahan  

6) Dosen memberikan 

tugas-tugas 

perkuliahan yang 

memotivasi 

mahasiswa untuk 

belajar secara 

efektif  

7) Dosen menjaga 

keteraturan dan 

ketertiban selama 

perkuliahan  

8) Dosen 

menyampaikan 



materi dan 

menjawab 

pertanyaan di kelas  

9) Dosen memberikan 

kesempatan kepada 

mahasiswa untuk 

mengemukakan ide 

atau pendapat  

10) Dosen 

menggunakan 

hand out (bahan 

bacaan) untuk 

mahasiswa  

11) Dosen dapat 

menguasai kelas 

selama proses 

pembelajaran  

12) Dosen 

menggunakan 

media dan 

teknologi 

pendidikan  dalam 

menyampaikan 

perkuliahan  

13) Dosen memberikan 

feed back (umpan 

balik) terhadap 

tugas-tugas yang 

diberikan  

14) Dosen memberikan 



evaluasi sesuai 

dengan materi 

yang diajarkan  

15) Dosen memberikan 

nilai (Tugas, UTS, 

UAS) secara 

objektif, transparan 

dan adil  

16) Dosen memberikan 

tugas perkuliahan 

yang sesuai dengan 

kemampuan 

mahasiswa dan 

tujuan kurikulum  

 

15 Kompetensi personal 

dosen AIK adalah 

sebagai berikut : 

1) Dosen memberikan 

teladan dan 

menanamkan nilai-

nilai moral, akhlak 

dan keimanan 

terhadap Tuhan 

YME  

2) Dosen 

menyampaikan 

perkuliahan 

dengan berwibawa  

3) Dosen mampu 

Terpenuhi 100 % 4 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 10 standar 
4 Sesuai 

3 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 9 standar 

2 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 8 standar 

1 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 7 standar 

0 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi kurang dari 7 standar 



menjaga integritas  

4) Dosen 

memperlihatkan 

antusiasme  dalam 

menyampaikan 

matakuliah   

5) Dosen bersikap 

ramah terhadap 

mahasiswa  

6) Dosen 

menggunakan 

busana 

muslim/muslimah  

7) Dosen 

memperlihatkan 

rasa percaya diri   

8) Dosen memiliki 

rasa humor  

9) Dosen terbuka 

dalam menerima 

kritik dan saran 

dari mahasiswa  

10) Dosen tidak 

melakukan 

diskriminasi 

berdasarkan 

organisasi, paham, 

suku, gender dan 

identitas lainnya  

11) Dosen bertanggung 



jawab terhadap 

pelaksanaan 

pembelajaran 

dalam perkuliahan  

16 Standar kompetensi 

personal dosen AIK 

adalah sebagai berikut : 

1) Dosen peka dan 

peduli terhadap 

kebutuhan 

akademik 

mahasiswa  

2) Dosen mengenal 

banyak mahasiswa 

secara personal  

3) Dosen memiliki 

kemauan bekerja 

sama dengan 

mahasiswa  

4) Dosen menghargai 

perbedaan 

pendapat  

5) Dosen mampu 

menciptakan 

suasana yang 

memungkinkan 

mahasiswa bekerja 

sama (sharing 

ideas)  

6) Dosen memiliki 

Terpenuhi 100 % 4 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 7 standar 
4 Sesuai 

3 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 6 standar 

2 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 5 standar 

1 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 4 standar 

0 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi kurang dari 4 standar 



hubungan baik 

dengan masyarakat  

7) Dosen mampu 

mengendalikan 

emosi  

17 Standar AIK untuk 

tenaga kependidikan 

yang harus dipenuhi 

adalah : 

1) Teladan bagi 

masyarakat 

Kampus dan 

masyarakat luas. 

2) Mampu 

melaksanakan 

Syariat Islam 

berdasarkan al-

Qur’an dan Sunnah 

Nabi. 

3) Mampu membaca 

Al-Qur’an dengan 

tajwid yang benar. 

4) Mampu 

melaksanakan 

ibadah wajib 

sesuai Syariat 

Islam. 

5) Memiliki Kartu 

Tanda Anggota 

Muhammadiyah 

Terpenuhi 100 % 4 Standar AIK tenaga 

kependidikan memenuhi 7 

standar 

2 Minor: 

Tendik dilakukan 

pembinaan untuk 

memenuhi: 

1. Mampu membaca 

Al-Qur’an dengan 

tajwid yang benar. 

2. Mampu 

melaksanakan 

ibadah wajib sesuai 

Syariat Islam. 

3. Memiliki Kartu 

Tanda Anggota 

Muhammadiyah 

 

3 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 6 standar 

2 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 5 standar 

1 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi 4 standar 

0 Kompetensi personal dosen AIK 

memenuhi kurang dari 4 standar 



6) Terlibat aktif 

sebagai jamaah 

Muhammadiyah  

7) Mengikuti kegiatan 

perkaderan di 

lingkungan 

Persyarikatan, 

Ortom atau AUM 

minimal 1 kali 

dalam  2 (dua) 

tahun. 

 

18 Hafal dan memahami 

12 surat Al-Qur’an: 
Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur’an: 4 Dosen tendik memenuhi seluruh 

standar hafalan 
0 Mayor: 

Tendik Program Studi 

Mengikuti kegiatan 

pembinaan tahsin dan 

tahfiz oleh Ma’had 

Bilal bin Rabbah 

3 Dosen tendik memenuhi 75% 

standar hafalan 

2 Dosen tendik memenuhi 50% 

standar hafalan 

1 Dosen tendik memenuhi 25% 

standar hafalan 

0 Dosen tendik memenuhi kurang 

dari 25% standar hafalan 

19 Standar AIK untuk 

SDM out 

sourching/kerjasama 

dengan pihak luar yang 

harus dipenuhi adalah : 

1) SDM out 

sourching/kerjasa

Terpenuhi 100 % 

 

4 Standar AIK untuk SDM out 

sourching/kerjasama memenuhi 

2 standar. 

  

3 -  

2 -  

1 -  



ma dengan pihak 

luar harus dapat 

menyesuaikan 

dengan tradisi 

keberagamaan 

kampus 

UNIMUDA 

Sorong. 

2) Kampus 

UNIMUDA 

Sorong harus 

memiliki ketentuan 

khusus tentang 

SDM out 

sourching/kerjasa

ma dengan pihak 

luar dalam rangka 

menjaga 

kehormatan 

kampus islami. 

0 Standar AIK untuk SDM out 

sourching/kerjasama memenuhi 

1 standar/tidak memenuhi 

standar sama sekali. 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1-2 Dosen AIK terlibat 

sebagai takmir masjid 

ditempat domisili 

a. Dosen AIK wajib 

menjadi ketua atau 

anggota dalam 

Terpenuhi 100 % 4 Dosen AIK memenuhi 2 standar 

terdokumentasi dengan baik. 
4 Sesuai 

3 Dosen AIK memenuhi 2 standar, 

terapi hanya 1 standar yang 

terdokumentasi dengan baik. 

2 Dosen AIK memenuhi 2 standar 

tetapi tidak terdokumentasi 

dengan baik 



takmir masjid. 

b. Aktif sebagai 

pemateri khutbah 

dalam sholat jum’at 

1 Dosen AIK memenuhi 1 standar 

tetapi tidak terdokumentasi 

dengan baik 

0 Dosen AIK tidak memenuhi 

standar sama sekali. 

INTEGRASI KEILMUAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 UNIMUDA Sorong 

memiliki Pedoman 

Integrasi Keilmuan. 

Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan 

UNIMUDA Sorong. 

4 UNIMUDA memiliki pedoman 

integrasi keilmuan dan di sk kan 

oleh Rektor dan disosialisasikan 

0 Mayor: 

UPT AIK menyusun 

buku pedoman 

integrasi keilmuan 

UNIMUDA Sorong 

3 UNIMUDA  memiliki pedoman 

integrasi keilmuan di SK-kan, 

tetapi tidak disosialisasikan 

2 UNIMUDA memiliki pedoman 

integrasi keilmuan tapi berasal 

dari institusi lain, dan 

disosialisasikan  

1 UNIMUDA memiliki pedoman 

integrasi keilmuan tapi berasal 

dari institusi lain, tetapi tidak 

disosialisasikan 

0 UNIMUDA tidak memiliki 

memiliki pedoman integrasi 

keilmuan 

2 UNIMUDA Sorong 

menyediakan fasilitas 

training tentang 

paradigma, metode dan 

teknis integrasi 

keilmuan.  

Training terlaksana minimal sekali dalam 4 

tahun.  

4 UNIMUDA menyediakan 

fasilitas training tentang 

paradigma, metode dan teknis 

integrasi keilmuan. 

4 Sesuai 

3 UNIMUDA menyediakan 

fasilitas training tentang 2 aspek 

dari 3 aspek  integrasi keilmuan. 



2 UNIMUDA menyediakan 

fasilitas training tentang 1 aspek 

dari 3 aspek  integrasi keilmuan. 

1 UNIMUDA menyediakan 

fasilitas training tentang 

integrrasi keilmuan dengan 

mengikut sertakan dari kegiatan 

yang dikelola oleh UNIMUDA 

lainnya. 

0 UNIMUDA belum menyediakan 

fasilitas training tentang 

paradigma, metode dan teknis 

integrasi keilmuan. 

3 UNIMUDA Sorong 

memiliki peta jalan dan 

target integrasi 

keilmuan dari seluruh 

mata kuliah yang 

dibelajarkan. 

Terpenuhi 80 % dari seluruh mata kuliah 

 

4 Terpenuhi 80 % dari seluruh 

mata kuliah 
0 Mayor: 

Lakukan 

pendampingan 

berkoordinasi dengan 

UPT AIK, Fakultas, 

LP3A, LP3M 

3 Terpenuhi 60 % dari seluruh 

mata kuliah 

2 Terpenuhi 40 % dari seluruh 

mata kuliah 

1 Terpenuhi 20 % dari seluruh 

mata kuliah 

0 Terpenuhi kurang dari 20 % dari 

seluruh mata kuliah 

4 UNIMUDA Sorong 

memfasilitasi 

penerbitan naskah buku 

yang telah terintegrasi. 

Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi 4 Terpenuhi 50 % dari seluruh 

mata kuliah prodi 
0 Mayor: 

Universitas sudah 

menfasilitasi, tetapi 

doen AIK belum 

melaksanakan 

3 Terpenuhi 30 % dari seluruh 

mata kuliah prodi 

2 Terpenuhi 20 % dari seluruh 

mata kuliah prodi 

1 Terpenuhi 10 % dari seluruh 

mata kuliah prodi 

0 Terpenuhi kurang dari 10 % dari 

seluruh mata kuliah prodi 



5 UNIMUDA Sorong 

melakukan publikasi 

terhadap hasil-hasil 

kajian dan buku yang 

terkait dengan integrasi 

keilmuan.  

Terlaksana minimal sekali setahun. 4 UNIMUDA melakukan 

publikasi nasional terhadap 

hasil-hasil kajian dan buku yang 

terkait dengan integrasi 

keilmuan dimanfaatkan oleh PT 

lainnya. 

0 Mayor: 

Lakukan 

pendampingan 

berkoordinasi dengan 

UPT AIK, Fakultas, 

LP3A, LP3M dan LP3A 3 UNIMUDA melakukan 

publikasi terhadap hasil-hasil 

kajian dan buku yang terkait 

dengan integrasi keilmuan, tapi 

bersifat local dan bukunya 

dimanfaatkan oleh FKIP sendiri. 

2 UNIMUDA melakukan 

publikasi terhadap hasil-hasil 

kajian yg terkait dengan 

integrasi keilmuan, tetapi buku 

belum. 

1 UNIMUDA belum melakukan 

publikasi terhadap hasil-hasil 

kajian dan buku yang terkait 

dengan integrasi keilmuan. 

0 UNIMUDA tidak memiliki 

bahan yang dipublikasikan dari 

hasil-hasil kajian dan buku yang 

terkait dengan integrasi 

keilmuan. 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 RPS mata kuliah sudah 

terintegrasi dengan 

nilai-nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan  

Terpenuhi 80 persen 4 Terpenuhi 80 persen dari 

keseluruhan mata kuliah 
4 Sesuai 

3 Terpenuhi 60 persen dari 

keseluruhan mata kuliah 

2 Terpenuhi 40 persen dari 

keseluruhan mata kuliah 



1 Terpenuhi 20 persen dari 

keseluruhan mata kuliah 

0 Terpenuhi kurang dari 20 

persen dari keseluruhan mata 

kuliah 

 

PENELITIAN AIK 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Tersedia kuota 

anggaran Penelitian 

berbasis AIK 

Minimal 15 % dari total anggaran riset 

UNIMUDA Sorong. 

 

4 Tersedia kuota anggaran PPM 

sebesar 15 % dari kuota 

anggaran total PPM untuk PPM 

dengan sasaran Persyarikatan, 

Ortom, AUM dan AIK. 

3 Observasi: 

Ditingkatkan 

3 Tersedia kuota anggaran PPM 

sebesar 12,5 % dari kuota 

anggaran total PPM untuk PPM 

dengan sasaran Persyarikatan, 

Ortom, AUM dan AIK. 

2 Tersedia kuota anggaran PPM 

sebesar 10 % dari kuota 

anggaran total PPM untuk PPM 

dengan sasaran Persyarikatan, 

Ortom, AUM dan AIK. 

1 Tersedia kuota anggaran PPM 

sebesar 5 % dari kuota anggaran 

total PPM untuk PPM dengan 

sasaran Persyarikatan, Ortom, 

AUM dan AIK. 

0 Tidak tersedia kuota anggaran 

PPM untuk PPM dengan sasaran 

Persyarikatan, Ortom, AUM dan 



AIK. 

2 Tersedia hasil-hasil 

riset keilmuan yang 

terkait dengan nilai-

nilai keislaman. 

Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di 

prodi UNIMUDA Sorong. 

4 Minimal 30 % dari total jumlah 

hasil riset di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

4 Sesuai 

3 Minimal 20 % dari total jumlah 

hasil riset di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

2 Minimal 10 % dari total jumlah 

hasil riset di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

1 Minimal 5 % dari total jumlah 

hasil riset di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

0 Tidak tersedia hasil-hasil riset 

keilmuan yang terkait dengan 

nilai-nilai keislaman. 

3 Tersedia hasil-hasil 

riset tentang 

Pemberdayaan dan 

Pengembangan Cabang 

dan Ranting, 

persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 

Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di 

UNIMUDA Sorong. 

4 Minimal 30 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

4 Sesuai 

3 Minimal 20 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

2 Minimal 10 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

1 Minimal 5 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

0 Tidak tersedia hasil-hasil riset 

keilmuan tentang Pemberdayaan 

dan Pengembangan Cabang dan 

Ranting, persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 



4 Tersedia hasil-hasil 

Riset tentang 

pengembangan 

pendidikan dan 

pengajaran AIK. 

Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di 

UNIMUDA Sorong.  

4 Minimal 30 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

4 Sesuai 

3 Minimal 20 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

2 Minimal 10 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

1 Minimal 5 % dari total jumlah 

hasil riset di UNIMUDA 

Sorong. 

0 Tidak tersedia hasil-hasil riset 

keilmuan tentang 

pengembangan pendidikan dan 

pengajaran AIK. 

5 Hasil penelitian AIK 

harus dilaporkan ke 

lembaga kajian dan 

pengembangan AIK.  

Terpenuhi 80 % 4 80 % dari total jumlah hasil riset 

di UNIMUDA Sorong. 
4 Sesuai 

3 60 % dari total jumlah hasil riset 

di UNIMUDA Sorong. 

2 40 % dari total jumlah hasil riset 

di UNIMUDA Sorong. 

1 20 % dari total jumlah hasil riset 

di UNIMUDA Sorong. 

0 Kurang dari 20% hasil riset 

dilaporkan. 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Hasil Riset AIK 

dipublikasikan dalam 

berbagai jenis publikasi 

100 %  4 100 % hasil riset AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 

4 Sesuai 

3 75 % hasil riset AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 



jenis publikasi 
2 50 % hasil riset AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 
1 25 % hasil riset AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 
0 Kurang dari 25 % hasil riset AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 

2 Hasil Riset AIK 

diintegrasikan dalam 

mata kuliah 

45% Hasil Riset AIK diintegrasikan dalam 

mata kuliah 

4 Hasil Riset AIK 45%  

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

4 Sesuai 

3 Hasil Riset AIK 25%  

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

2 Hasil Riset AIK 15%  

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

1 Hasil Riset AIK 5%  

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

0 Tidak ada hasil Riset AIK 

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

PKM AIK 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Tersedia kuota 

anggaran Pengabdian 

kepada Masyarakat 

(PkM) dengan sasaran 

Minimal 15 % dari total anggaran PkM 

UNIMUDA Sorong. 

 

4 Tersedia kuota anggaran PkM 

sebesar 15 % dari kuota 

anggaran total PkM untuk PkM 

dengan sasaran Persyarikatan, 

Ortom, AUM dan AIK. 

4 Sesuai 



Persyarikatan, ortom, 

AUM dan AIK. 

3 Tersedia kuota anggaran PkM 

sebesar 12,5 % dari kuota 

anggaran total PkM untuk PkM 

dengan sasaran Persyarikatan, 

Ortom, AUM dan AIK. 

2 Tersedia kuota anggaran PkM 

sebesar 10 % dari kuota 

anggaran total PkM untuk PkM 

dengan sasaran Persyarikatan, 

Ortom, AUM dan AIK. 

1 Tersedia kuota anggaran PkM 

sebesar 5 % dari kuota anggaran 

total PkM untuk PkM dengan 

sasaran Persyarikatan, Ortom, 

AUM dan AIK. 

0 Tidak tersedia kuota anggaran 

PkM untuk PkM dengan sasaran 

Persyarikatan, Ortom, AUM dan 

AIK. 

2 Tersedia hasil-hasil 

pengabdian masyarakat 

yang terkait dengan 

nilai-nilai keislaman. 

Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di 

prodi UNIMUDA Sorong 

4 Minimal 30 % dari total jumlah 

hasil PkM di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

4 Sesuai 

3 Minimal 20 % dari total jumlah 

hasil PkM di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

2 Minimal 10 % dari total jumlah 

hasil PkM di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

1 Minimal 5 % dari total jumlah 

hasil PkM di prodi UNIMUDA 

Sorong. 

0 Tidak tersedia hasil-hasil PkM 

keilmuan yang terkait dengan 

nilai-nilai keislaman. 



3 Hilirisasi hasil 

penelitian AIK, 

Persyarikatan dan 

ortom dalam 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di  

UNIMUDA Sorong 

4 Minimal 30 % dari total riset 

AIK dilihilirisasi dalam 

pengabdian kepada masyarakat. 

0 Mayor: 

Diadakan pelatihan 

dan workshop terkait 

hilirisasi riset dalam 

bentuk PkM 

3 Minimal 20 % dari total riset 

AIK dilihilirisasi dalam 

pengabdian kepada masyarakat. 
2 Minimal 10 % dari total riset 

AIK dilihilirisasi dalam 

pengabdian kepada masyarakat. 
1 Minimal 5 % dari total riset AIK 

dilihilirisasi dalam pengabdian 

kepada masyarakat. 
0 Tidak  ada hilirisasi penelitian 

AIK dalam PkM 

4 Melakukan 

Pemberdayaan dan 

Pengembangan Cabang 

dan Ranting, 

persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 

Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di 

UNIMUDA Sorong . 

4 Minimal 30 % dari total jumlah 

hasil PkM di UNIMUDA 

Sorong adalah Pemberdayaan 

dan Pengembangan Cabang dan 

Ranting, persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 

4 Sesuai 

3 Minimal 20 % dari total jumlah 

hasil PkM di UNIMUDA 

Sorong adalah Pemberdayaan 

dan Pengembangan Cabang dan 

Ranting, persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 
2 Minimal 10 % dari total jumlah 

hasil PkM di UNIMUDA 

Sorong adalah Pemberdayaan 

dan Pengembangan Cabang dan 

Ranting, persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 
1 Minimal 5 % dari total jumlah 

hasil PkM di UNIMUDA 



Sorong adalah Pemberdayaan 

dan Pengembangan Cabang dan 

Ranting, persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 
0 Tidak ada PKM Pemberdayaan 

dan Pengembangan Cabang dan 

Ranting, persyarikatan, ortom 

dan amal usaha. 
5 Melakukan kegiatan 

PkM dalam rangka 

pengembangan 

pendidikan dan 

pengajaran AIK. 

Minimal 2 kegiatan dalam setahun. 4 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pendidikan dan pengajaran AIK 

2 kegiatan dalam setahun, 

terdokuemntasi dengan baik. 

 LP3M 

3 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pendidikan dan pengajaran AIK 

2 kegiatan dalam setahun, tetapi 

hanya 1 kegiatan yang 

terdokuemntasi dengan baik. 

 

2 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pendidikan dan pengajaran AIK 

1 kegiatan dalam setahun, tetapi 

hanya 1 yang terdokumentasi 

dengan baik. 

 

1 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pendidikan dan pengajaran AIK 

1 kegiatan dalam setahun. Tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

 

0 Tidak ada kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pendidikan dan pengajaran AIK  

 



6 Melakukan kegiatan 

PkM dalam rangka 

pengembangan Kampus 

Islami. 

Minimal 2 kegiatan dalam setahun . 4 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan Kampus 

Islami 2 kegiatan dalam setahun, 

terdokuemntasi dengan baik. 

3 Observasi: 

Ditingkatkan pada 

tahun berikutya. 

 3 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pengembangan Kampus Islami 2 

kegiatan dalam setahun, tetapi 

hanya 1 kegiatan yang 

terdokuemntasi dengan baik. 

 2 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pengembangan Kampus Islami 1 

kegiatan dalam setahun, tetapi 

hanya 1 yang terdokumentasi 

dengan baik. 

 

1 Melakukan kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pengembangan Kampus Islami 

AIK 1 kegiatan dalam setahun. 

Tidak terdokumentasi dengan 

baik. 

 

0 Tidak ada kegiatan PkM dalam 

rangka pengembangan 

pengembangan Kampus Islami 

AIK  

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Hasil PkM AIK 

dipublikasikan dalam 

berbagai jenis publikasi 

- 100 % 4 100 % hasil PkM AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 

0 Mayor:  

PkM AIK wajib 

dipublikasikan 

(menurun dari siklus I) 
3 75 % hasil PkM AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 



2 50 % hasil PkM AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 
1 25 % hasil PkM AIK 

dipublikasikan dalam berbagai 

jenis publikasi 
0 Kurang dari 25 % hasil PkM 

AIK dipublikasikan dalam 

berbagai jenis publikasi 
2 Hasil PkM AIK 

diintegrasikan dalam 

mata kuliah 

45% Hasil PkM AIK diintegrasikan dalam 

mata kuliah 

4 Hasil PkM AIK 45%  

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

4 Sesuai 

3 Hasil PkM AIK 25%  

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

2 Hasil PkM AIK 15%  

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

1 PkM AIK 5%  diintegrasikan 

dalam mata kuliah 

0 Tidak ada hasil PkM AIK 

diintegrasikan dalam mata 

kuliah 

KEMAHASISWAAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1-2 UNIMUDA Sorong  

menyediakan berbagai 

kursus peningkatan dan 

pengembangan 

kompetensi kader 

seperti: 

 4 UNIMUDA Sorong  

melaksanakan semua kursus 

peningkatan dan pengembangan 

kader. 

4 Sesuai 

1. Baitul Arqam Terlaksana minimal sekali setahun (bagi 3 UNIMUDA Sorong  



Mahasiswa 

 

mahasiswa baru) melaksanakan 1 kursus 

peningkatan dan pengembangan 

kader. 

2. Kajian Ideologi 

Muhammadiyah 

Terlaksana minimal  dalam 1 semester 

 

2 - 

1 - 

0 UNIMUDA Sorong  tidak 

melaksanakan kursus 

peningkatan dan pengembangan 

kader. 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1-5 UNIMUDA Sorong  

menyediakan berbagai 

kursus peningkatan dan 

pengembangan 

kompetensi seperti: 

 

 4 UNIMUDA Sorong  

melaksanakan semua kursus 

peningkatan dan pengembangan 

mahasiswa. 

4 Sesuai 

 Program Bahasa Arab 

 
Terlaksana minimal sekali setahun 3 UNIMUDA Sorong  

melaksanakan 3 kursus 

peningkatan dan pengembangan 

mahasiswa. 

Program Kajian Tafsir 

 

Terlaksana minimal sekali setahun 2 UNIMUDA Sorong  

melaksanakan 2 kursus 

peningkatan dan pengembangan 

mahasiswa. 

Program Kajian Sirah 

Nabawiyah 

 

Terlaksana minimal sekali setahun 1 UNIMUDA Sorong  

melaksanakan 1 kursus 

peningkatan dan pengembangan 

mahasiswa. 

Program Kajian Hadits 

 

Terlaksana minimal sekali setahun 0 UNIMUDA Sorong  tidak 

melaksanakan kursus 

peningkatan dan pengembangan Kajian Tarjih Terlaksana minimal  dalam 1 semester 



  mahasiswa. 

KERJA SAMA DENGAN PERSYARIKATAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 UNIMUDA Sorong 

harus memiliki kuota 

anggaran kerja sama 

dengan Persyarikatan, 

ortom dan AUM. 

Minimal 15 % dari total anggaran kerja sama 

UNIMUDA Sorong 

 

4 Tersedia kuota anggaran kerja 

sama dengan peryarikatan 

sebesar 15 % dari kuota 

anggaran total anggaran kerja 

sama. 

4 Sesuai 

3 Tersedia kuota anggaran kerja 

sama dengan peryarikatan 

sebesar 12 % dari kuota 

anggaran total anggaran kerja 

sama. 

2 Tersedia kuota anggaran kerja 

sama dengan peryarikatan 

sebesar 10 % dari kuota 

anggaran total anggaran kerja 

sama. 

1 Tersedia kuota anggaran kerja 

sama dengan peryarikatan 

sebesar 5 % dari kuota anggaran 

total anggaran kerja sama. 

0 Tidak tersedia kuota anggaran 

kerja sama dengan peryarikatan 

2 Kerja sama dengan 

persyarikatan, ortom 

dan AUM dilakukan 

bersama sejak proses 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring dan 

Terpenuhi 100 % 4 Proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi 100%. 

4 Sesuai 

3 Proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi 75%. 
2 Proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 



evaluasi. evaluasi 50%. 
1 Proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi 25%. 
0 Proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi kurang dari 25%. 
3 Kegiatan KKN dapat 

dilaksanakan dengan 

sasaran Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM. 

Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran 

KKN UNIMUDA Sorong 

4 Kegiatan KKN 15% 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran KKN UNIMUDA 

Sorong 

 Belum Prodi Baru 

3 Kegiatan KKN 12% 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran KKN UNIMUDA 

Sorong 

2 Kegiatan KKN 10% 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran KKN UNIMUDA 

Sorong 

1 Kegiatan KKN 5% dilaksanakan 

dengan sasaran Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran KKN UNIMUDA 

Sorong 

0 Kegiatan KKN tidak 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM 



INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Sasaran Magang/PKL 

dapat dilaksanakan 

dengan sasaran 

perserikatan 

muhammadiyah  

Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran 

Magang/PKL UNIMUDA Sorong 

4 Kegiatan Magang/PKL 15% 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran Magang/PKL 

UNIMUDA Sorong 

 Prodi Baru 

3 Kegiatan Magang/PKL 12% 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran Magang/PKL 

UNIMUDA Sorong 

2 Kegiatan Magang/PKL 10% 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran Magang/PKL 

UNIMUDA Sorong 

1 Kegiatan Magang/PKL 5% 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM total 

sasaran Magang/PKL 

UNIMUDA Sorong 

0 Kegiatan Magang/PKL tidak 

dilaksanakan dengan sasaran 

Persyarikatan 

Muhammadiyah/AUM 

PEMBIAYAAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 



1 UNIMUDA Sorong 

harus menyediakan 

anggaran untuk Bidang 

AIK. 

5 % dari biaya RAPBU UNIMUDA Sorong 4 UNIMUDA menyediakan secara 

penuh anggaran untuk Bidang 

AIK sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan UNIMUDA 

4 Sesuai 

3 UNIMUDA  menyediakan 75% 

dari kebutuhan  anggaran untuk 

Bidang AIK. 

2 UNIMUDA menyediakan 50% 

dari kebutuhan  anggaran untuk 

Bidang AIK. 

1 UNIMUDA  menyediakan 20% 

dari kebutuhan  anggaran untuk 

Bidang AIK. 

0 UNIMUDA tidak menyediakan 

anggaran untuk Bidang AIK 

2 Bidang AIK harus 

menyusun standar 

pembiayaan untuk 

setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 

Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK 4 Bidang AIK  memiliki standar 

pembiayaan dan dijadikan 

panduan dalam menyusun 

anggaran kegiatannya 

4 Sesuai 

3 Bidang AIK  memiliki standar 

pembiayaan tetapi baru 

menggunakan sebagian standar 

sebagai panduan dalam 

menyusun anggaran kegiatannya 

2 Bidang AIK memiliki standar 

pembiayaan tapi tidak 

dipergunakan sebagai panduan 

dalam menyusun anggaran 

kegiatannya 

1 Bidang AIK memiliki sebagian 

standar pembiayaan tapi tidak 

dipergunakan sebagai panduan 

dalam menyusun anggaran 

kegiatannya 



0 Bidang AIK tidak memiliki 

standar pembiayaan dalam 

menyusun anggaran kegiatannya 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Memberikan 

bantuan/sumbangan 

kepada AUM 

Terdapat bukti memberikan 

bantuan/sumbangan kepada AUM 

4 UNIMUDA memberikan 

bantuan/sumbangan kepada 

AUM, termuat dalam 

renop/RAPBU serta 

terdokumentasi dengan baik. 

4 Sesuai 

3 UNIMUDA memberikan 

bantuan/sumbangan kepada 

AUM, termuat dalam 

renop/RAPBU tetapi tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

2 UNIMUDA memberikan 

bantuan/sumbangan kepada 

AUM, tidak termuat dalam 

renop/RAPBU, serta 

terdokumentasi dengan baik. 

1 UNIMUDA memberikan 

bantuan/sumbangan kepada 

AUM, tidak termuat dalam 

renop/RAPBU, serta tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

0 UNIMUDA memberikan 

bantuan/sumbangan kepada 

AUM. 

Total Skor 187  

Persentase Capaian 82  

Rumus : Persentase capaian = (Total skor/skor maksimal ideal) x 100% 
 
 



 
 



           
 

 



 
STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN AL-
ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN                                               

 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Analisis pemenuhan 

capaian pembelajaran 

lulusan (CPL) 

terintegrasi AIK yang 

diukur dengan metode 

yang sahih dan relevan. 

1) keserbacakupan, 

2) kedalaman, dan 

3) kebermanfaatan 

analisis yang 

ditunjukkan dengan 

peningkatan CPL 

terintegrasi AIK dari 

waktu ke waktu 

dalam 3 tahun 

terakhir. 

Analisis capaian pembelajaran lulusan 

memenuhi 3 aspek 

 

4 Memiliki 5 standar lulusan AIK 2 Minor: 

-CPL terintegrasi AIK 

yang diukur dengan 

metode yang sahih dan 

relevan., berkoordinasi 

dengan, fakultas, UPT 

AIK dan LP3A 

 

Kelengkapan CPL AIK 

(Sikap dan tata nilai, 

Ketrampilan umum, 

ketrampilan khusus dan 

pengetahuan). 

100% (S1 kesesuaian dengan level 6 KKNI. 3 Memiliki 4 standar lulusan AIK 



Penetapan profil lulusan 

sesuai dengan scientific 

vision, market signals 

dan KKNI terintegrasi 

AIK 

100% profil lulusan UNIMUDA Sorong 

terintegrasi AIK 

 

2 Memiliki 3 standar lulusan AIK 

Persentase Peninjauan 

CPL AIK maksimal 3 

tahun sekali 

berdasarkan analisis 

kondisi internal dan 

eksternal  

100% 1 Memiliki 2 standar lulusan AIK 

0 Tidak memiliki standar lulusan 

AIK 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Lulusan mendapatkan 

penilaian sebagai kader 

persyarikatan   

100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul 

Arqom Purna Studi 

4 100% lulusan memperoleh 

sertifikat Baitul Arqom Purna 

Studi  

0 Prodi Baru 

3 75% lulusan memperoleh 

sertifikat Baitul Arqom Purna 

Studi  
2 50% lulusan memperoleh 

sertifikat Baitul Arqom Purna 

Studi  
1 25% lulusan memperoleh 

sertifikat Baitul Arqom Purna 

Studi  
 

0 Kurang dari 25% lulusan 

memperoleh sertifikat Baitul 

Arqom Purna Studi 



2 Lulusan mendapatkan 

penilaian akhlak yang 

karimah dari atasan 

tempat bekerja 

100% pengguna lulusan menilai sangat baik 4 100% pengguna lulusan menilai 

sangat baik 
  

3 75% pengguna lulusan menilai 

sangat baik 
2 50% pengguna lulusan menilai 

sangat baik 
1 25% pengguna lulusan menilai 

sangat baik 
0 Kurang dari 25% pengguna 

lulusan menilai sangat baik 
 Memiliki sertifikasi 

personal berbentuk 

softskill AIK yang 

tertuang dalam Surat 

Keterangan 

Pendamping Ijazah 

(SKPI) 

80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi 

Baca Alquran 

80% lulusan memiliki kemampuan hafalan 

minimal juz 30 (juz ‘Amma)   

80% lulusan memiliki kemampuan ceramah 

keagamaan 

4 80% lulusan memiliki sertifikat 

kompetensi Baca Alquran 

80% lulusan memiliki 

kemampuan hafalan minimal juz 

30 (juz ‘Amma)   

80% lulusan memiliki 

kemampuan ceramah keagamaan 

0 Prodi Baru 

3 55% lulusan memiliki sertifikat 

kompetensi Baca Alquran 

55% lulusan memiliki 

kemampuan hafalan minimal juz 

30 (juz ‘Amma)   

55% lulusan memiliki 

kemampuan ceramah keagamaan 
2 25% lulusan memiliki sertifikat 

kompetensi Baca Alquran 

25% lulusan memiliki 

kemampuan hafalan minimal juz 

25 (juz ‘Amma)   

80% lulusan memiliki 

kemampuan ceramah keagamaan 
1 10% lulusan memiliki sertifikat 

kompetensi Baca Alquran 

10% lulusan memiliki 



kemampuan hafalan minimal juz 

30 (juz ‘Amma)   

10% lulusan memiliki 

kemampuan ceramah keagamaan 
0 Kurang dari 10%  

STANDAR ISI 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Penetapan MK dalam 

struktur Kurikulum 

Penciri Khusus 

UNIMUDA Sorong 

UNIMUDA Sorong menetapkan struktur 

Kurikulum AIK dengan implementasi: 

- Al-Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) 

- Al-Islam 2 (Ibadah & Muamalah) 

- Al-Islam 3 (Kemuhammadiyahan/ Ke-

Aisyiyahan 

- Al-Islam 4 (Islam dan IPTEKS)  

   

4 Semua mata kuliah penciri AIK 

dilaksanakan, tercantum dalam 

kurikulum, KRS, dan nama mata 

kuliah sesuai dengan pedoman. 

0 Prodi Baru 

3 Semua mata kuliah penciri AIK 

dilaksanakan, tercantum dalam 

kurikulum, KRS, tetapi nama 

mata kuliah tidak sesuai dengan 

pedoman. 

2 Semua mata kuliah penciri AIK 

dilaksanakan, tercantum dalam 

kurikulum, tetapi tidak terdapat 

dalam KRS, serta nama mata 

kuliah tidak sesuai dengan 

pedoman. 

1 Semua mata kuliah penciri AIK 

dilaksanakan, tidak tercantum 

dalam kurikulum, tidak terdapat 

dalam KRS, serta nama mata 

kuliah tidak sesuai dengan 

pedoman. 

0 Hanya menjalankan 3 penciri 

mata kuliah AIK 



2 Core Value Kurikulum 

penciri khusus 

UNIMUDA Sorong 

100% Struktur kurikulum KPT untuk mata 

kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, 

amanah, tabligh, fathonah)  

4 Terdapat 100% struktur 

kurikulum KPT untuk mata 

kuliah AIK terintegrasi dengan 

Softskill 

0 Prodi Baru 

3 Terdapat 75% struktur 

kurikulum KPT untuk mata 

kuliah AIK terintegrasi dengan 

Softskill  

 

2 Terdapat 50% struktur 

kurikulum KPT untuk mata 

kuliah AIK terintegrasi dengan 

Softskill  
1 Terdapat 25% struktur 

kurikulum KPT untuk mata 

kuliah AIK terintegrasi dengan 

Softskill  
0 Kurang dari 25 % struktur 

kurikulum KPT untuk mata 

kuliah AIK terintegrasi dengan 

Softskill  
2 Lingkungan sosial 

kampus 

1. Terbangun silaturahim yang kuat antara 

seluruh stakeholders. 

2. Kampus UNIMUDA Sorong adalah 

Kawasan Tanpa Rokok dan bebas sampah. 

3. Kampus UNIMUDA Sorong  menolak 

perilaku narkoba, minuman keras, berzina 

dan LGBT. 

4. Kampus tertib parkir 

5. Terbangun tradisi senyum, salam, sapa, 

sopan, santun dan peduli 

6. Menjaga etika hubungan lawan jenis. 

4 UNIMUDA memiliki 6 

kelengkapan lingkungan  Sosial 

Kampus islami 

4 Sesuai 

3 UNIMUDA memiliki 5 

kelengkapan lingkungan  Sosial 

Kampus islami 

2 UNIMUDA memiliki 4 

kelengkapan lingkungan  Sosial 

Kampus islami 

1 UNIMUDA memiliki kurang 

dari 4 kelengkapan lingkungan  

Sosial Kampus islami 

0 UNIMUDA tidak  memiliki 

kelengkapan lingkungan social 



Kampus islami 

3 Ketepatan struktur 

kurikulum AIK dalam 

pembentukan capaian 

pembelajaran 

digambarkan dalam 

peta kompetensi. 

100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan 

urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan 

dan memberikan fleksibilitas untuk 

membentuk softskill kader   

4 Terdapat 100% struktur 

kurikulum AIK sesuai dengan 

urutan capaian pembelajaran 

yang ditetapkan dan 

memberikan fleksibilitas untuk 

membentuk softskill kader   

4 Sesuai 

3 Terdapat 75% struktur 

kurikulum AIK sesuai dengan 

urutan capaian pembelajaran 

yang ditetapkan dan 

memberikan fleksibilitas untuk 

membentuk softskill kader   

 

2 Terdapat 50% struktur 

kurikulum AIK sesuai dengan 

urutan capaian pembelajaran 

yang ditetapkan dan 

memberikan fleksibilitas untuk 

membentuk softskill kader   
1 Terdapat 25% struktur 

kurikulum AIK sesuai dengan 

urutan capaian pembelajaran 

yang ditetapkan dan 

memberikan fleksibilitas untuk 

membentuk softskill kader   
0 Kurang dari 25% struktur 

kurikulum AIK sesuai dengan 

urutan capaian pembelajaran 

yang ditetapkan dan 

memberikan fleksibilitas untuk 

membentuk softskill kader   
4 Evaluasi dan 

pemutakhiran 

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK 

minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan 

pemangku kepentingan, serta direview oleh 

4 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum AIK dilaksanakan 

minimal 2 tahun, sesuai dengan 

4 Sesuai 



kurikulum AIK 

melibatkan pemangku 

kepentingan. 

pakar bidang ilmu AIK. buku panduan dan SOP 

peninjauan kurikulum, 

disosialisasikan, serta 

terdokumentasi dengan baik. 

3 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum AIK dilaksanakan 

minimal 2 tahun, sesuai dengan 

buku panduan dan SOP 

peninjauan kurikulum, 

disosialisasikan, tetapi tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

 

2 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum AIK dilaksanakan 

minimal 2 tahun, sesuai dengan 

buku panduan dan SOP 

peninjauan kurikulum, tetapi 

tidak disosialisasikan, serta tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

 

1 Evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum AIK dilaksanakan 

minimal 2 tahun, tidak sesuai 

dengan buku panduan dan SOP 

peninjauan kurikulum, tidak 

disosialisasikan, serta tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

 

0 Tidak ada evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum AIK 
 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Keterlibatan 

stakeholder internal 

dan eksternal dalam 

merancang dan 

mereview kurikulum 

100% keterlibatan stakeholders internal dan 

eksternal   

4 Melibatkan stakeholders internal 

(pimpinan, dosen, tendik, 

mahasiswa) dan eksternal  

(pengguna lulusan, lulusan), 

serta terdokumentasi dengan 

4 Sesuai 



AIK. 

 

baik. 

3 Melibatkan stakeholders internal 

(pimpinan, dosen, tendik, 

mahasiswa) dan eksternal  

(pengguna lulusan, lulusan), 

tetapi tidak terdokumentasi 

dengan baik. 

2 Melibatkan sebagian 

stakeholders internal dan 

eksternal,serta terdokumentasi 

dengan baik. 

1 Melibatkan sebagian 

stakeholders internal dan 

eksternal, tetapi tidak 

terdokumentasi dengan baik. 

0 Tidak melibatkan sebagian 

stakeholders internal dan 

eksternal. 

2 Kurikulum AIK 

menjadi driving force  

UNIMUDA Sorong. 

Semua UNIMUDA Sorong 4 Kurikulum AIK menjadi 100% 

driving force  UNIMUDA 

Sorong. 

4 Sesuai 

3 Kurikulum AIK menjadi 75% 

driving force  UNIMUDA 

Sorong. 

2 Kurikulum AIK menjadi 50% 

driving force  UNIMUDA 

Sorong. 

1 Kurikulum AIK menjadi 25% 

driving force  UNIMUDA 

Sorong. 

0 Kurikulum AIK tidak dijadikan 

driving force  UNIMUDA 

Sorong. 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK 



INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Ketersediaan Rencana 

Pembelajaran Semester 

(RPS) Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

(AIK) 

100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-

7 sebelum perkuliahan dimulai. 

4 100% dosen menyusun RPS 

AIK maksimal H-7 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

4 Sesuai 

3 75% dosen menyusun RPS AIK 

maksimal H-7 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

2 50% dosen menyusun RPS AIK 

maksimal H-7 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

1 25% dosen menyusun RPS AIK 

maksimal H-7 sebelum 

perkuliahan dimulai. 

0 100% dosen tidak menyusun 

RPS AIK maksimal H-7 

sebelum perkuliahan dimulai. 

2 Karakteristik proses 

pembelajaran Al-Islam 

dan 

Kemuhammadiyahan 

(AIK) 

100% karakteristik proses pembelajaran dosen, 

terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, 

melalui pengamalan dan pembiasaan. 

4 Karakteristik proses 

pembelajaran dosen memenuhi 9 

sifat pembelajaran 

4 Sesuai 

3 Karakteristik proses 

pembelajaran dosen memenuhi 7 

sifat pembelajaran 

2 Karakteristik proses 

pembelajaran dosen memenuhi 5 

sifat pembelajaran 

1 Karakteristik proses 

pembelajaran dosen memenuhi 3 

sifat pembelajaran 

0 Karakteristik proses 

pembelajaran dosen kurang dari 

3 sifat pembelajaran 

3 Kesesuaian metode Terdapat bukti sahih yang menunjukkan 4 Dosen 80% melaksanakan 3 Observasi: 



pembelajaran dengan 

Learning Outcome.  

metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 

dengan capaian pembelajaran yang 

direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK. 

metode pembelajaran yang 

direncanakan sesuai CP 
-Mengingatkan dosen 

supaya menyesuaikan 

antara metode yang 

direncanakan dengan 

kegiatan perkuliahan. 

-Mendorong dosen 

untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik 

3 Dosen 50% melaksanakan 

metode pembelajaran yang 

direncanakan sesuai CP 
2 Dosen 30% melaksanakan 

metode pembelajaran yang 

direncanakan sesuai CP 
1 Dosen 10% melaksanakan 

metode pembelajaran yang 

direncanakan sesuai CP 
0 Dosen tidak  melaksanakan 

metode pembelajaran yang 

direncanakan sesuai CP 
6 Pembelajaran AIK yang 

dilaksanakan dalam 

bentuk praktikum, 

praktik, atau praktik 

lapangan dan 

diimplementasikan 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

PJP ≥ 50%  

JP  Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik 

lapangan (termasuk KKN)  

JB  Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. 

PJP  (JP / JB) x 100% 

4 Pelaksanaan 100% pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu. 
4 Sesuai 

3 Pelaksanaan 75% pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu. 

2 Pelaksanaan 50% pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu. 

1 Pelaksanaan 25% pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu. 

0 Pelaksanaan kurang dari 25% 

pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu. 

7 Ketersediaan dokumen 

formal kebijakan 

suasana akademik AIK 

yang mencakup: 

otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, 

UNIMUDA Sorong memiliki dokumen formal 

kebijakan suasana akademik AIK yang 

komprehensif dan rinci yang mencakup: 

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik.  

4 Mencakup: otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik 

yang terukur. 

0 Mayor: 

-Pihak terkait 

menyusun dokumen 

formal kebijakan 

suasana akademik 

AIK 

3 Mencakup: otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, dan 

kebebasan mimbar akademik 

tetapi tidak terukur. 



dan kebebasan mimbar 

akademik. 

2 Hanya mencakup: otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik 
-Waktu penyusunan 

maksimal 6 bulan 
1 Hanya mencakup: otonomi 

keilmuan 
0 Memiliki dokumen formal 

kebijakan suasana akademik 

AIK 

8 Implementasi suasana 

akademik AIK 

1. Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi 

mahasiswa baru 

2. Pelaksanaan shalat berjama’ah di kampus 

(minimal Dzuhur dan Ashar) 

3. Kultum secara terjadwal 

4. Pengajian terjadwal 

5. Penghentian aktivitas akademik saat azan 

berkumandang 

6. Berpakaian sopan atau berbusana muslim 

muslimah 

4 Implementasi suasana akademik 

AIK mencangkup 6 aspek 
4 Sesuai 

3 Implementasi suasana akademik 

AIK mencangkup 5 aspek 
2 Implementasi suasana akademik 

AIK mencangkup 3 aspek 
1 Implementasi suasana akademik 

AIK mencangkup 2 aspek 
0 Tidak ada implementasi suasana 

akademik AIK 
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Integrasi kegiatan 

proses pembelajaran 

dengan AIK 

≥ 60% proses pembelajaran  DT (Dosen Tetap) 

melakukan integrasi dengan AIK 

4 ≥ 60% proses pembelajaran  DT 

(Dosen Tetap) melakukan 

integrasi dengan AIK 

4 Sesuai 

3 ≥ 35% proses pembelajaran  DT 

(Dosen Tetap) melakukan 

integrasi dengan AIK 

2 ≥ 25% proses pembelajaran  DT 

(Dosen Tetap) melakukan 

integrasi dengan AIK 

1 ≥ 10% proses pembelajaran  DT 

(Dosen Tetap) melakukan 

integrasi dengan AIK 

0 Integrasi dengan AIKdalam 

proses pembelajaran di bawah 



10% 

10 Persentase mata kuliah 

pada struktur  

kurikulum AIK yang 

dalam penentuan nilai 

akhirnya memberikan 

bobot pada tugas-tugas  

≥ 30% 4 Terdapat ≥ 30% 4 Sesuai 

3 Terdapat ≥ 20% 

2 Terdapat ≥ 15% 

1 Terdapat ≥ 5% 

0 Kurang dari 5% 

11 Integrasi kegiatan 

penelitian dan PkM 

dalam pembelajaran 

AIK 

≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DT 

(Dosen Tetap) yang hasilnya telah 

diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 

tahun terakhir  

4 Terdapat ≥ 30% 4 Sesuai 

3 Terdapat ≥ 20% 

2 Terdapat ≥ 15% 

1 Terdapat ≥ 5% 

0 Kurang dari 5% 

12 Tingkat kepuasan 

mahasiswa kepada 

dosen dalam 

pembelajaran AIK  di 

kelas   

Skor ≥ 3.5  dari skala 4 4 Pemerolehan skor ≥ 3.5  dari 

skala 4 
4 Sesuai 

3 Skor ≥ 2.5  dari skala 4 

2 Skor ≥ 2.0  dari skala 4 

1 Skor ≥ 1.0  dari skala 4 

0 Pemerolehan skor di bawah 1.0 

skla 4 

STANDAR DOSEN 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1-5 1) Dosen AIK 1) 100% dosen AIK minimal berpendidikan 4 Dosen AIK memenuhi semua 

aspek 
3 Mayor: 



memiliki kualifikasi 

pendidikan yang 

dipersyaratkan  

2) Persentase jumlah 

dosen AIK dengan 

jabatan akademik 

minimal Asisten 

Ahli  

3) Persentase jumlah 

dosen AIK yang 

memiliki sertifikat 

pendidik 

professional  

4) SWMP (Setara 

Waktu Mengajar 

Penuh) dosen AIK 

(Pendidikan, 

Penelitian, PkM, 

Publikasi dan tugas 

tambahan). 

5) Dosen AIK yang 

mendapat 

pengakuan atas 

prestasi/ kinerja 

Magister 

2) 100% 

3) ≥ 80% 

4) 12 sks   SWMP   16 sks   

5) 100% prestasi nasional 

 

3 Dosen AIK memenuhi 3 aspek Dosen AIK yang 

mengajar di Prodi 

Akuakulturbelum 

sertifikasi dosen, 

rencana perbaikan 

mengiapkan data 

pendukung untuk 

mengikuti serdos. 

2 Dosen AIK memenuhi 2 aspek 

1 Dosen AIK memenuhi 1 aspek 

0 Dosen AIK tidak memenuhi 

semua aspek 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kualifikasi dosen AIK 

kader persyarikatan 

Muhammadiyah  

 

  100% DT terlibat: 

1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak 

mulia, dan berwawasan luas 

2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk 

mencapai tujuan pendidikan 

4 Dosen AIK memenuhi semua 

aspek 
4 Sesuai 

3 Dosen AIK memenuhi 4 aspek 

2 Dosen AIK memenuhi 3 aspek 



Muhammadiyah 

3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per 

bulan berpartisipasi aktif dalam 

pengembangan program studi. 

4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang 

tinggi pada institusi, serta komitmen yang 

kuat untuk memajukan Islam, 

Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan 

Muhammadiyah di tingkat Ranting/ 

Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ 

Organisasi Otonomi (Ortom). 

 

1 Dosen AIK memenuhi 2 aspek 

0 Dosen AIK tidak memenuhi 

semua aspek 

2 1) Kemampuan dosen 

membaca al-Qur’an 

2) Kemampuan dosen 

menghafal Alquran 

minimal juz 30 

3) Kemampuan dosen 

menghasilkan karya 

ilmiah yang 

mendapatkan hak 

paten bidang AIK 

4) Kinerja dosen 

dalam menulis 

bidang AIK di 

jurnal internasional/ 

bereputasi setiap 

tahunnya  

5) Keanggotaan dosen 

AIK dalam 

organisasi profesi 

1) 100% 

2) 100% 

3) ≥ 0,5%     

4) ≥ 10% 

5) 100%    

6) ≥ 10% 

7) ≥ 50% 

 

 

4 Dosen AIK memenuhi semua 

aspek 
3 Observasi: 

Dosen AIK didorong 

untuk terlibat dalam 

berbagai organisasi 

internasional 

3 Dosen AIK memenuhi 6 aspek 

2 Dosen AIK memenuhi 5 aspek 

1 Dosen AIK memenuhi 4 aspek 

0 Dosen AIK memenuhi kurang 

dari 4 aspek 



dan atau keilmuan 

tingkat nasional 

6) Keanggotaan dosen 

AIK dalam 

organisasi profesi 

dan atau keilmuan 

tingkat internasional 

7) Keterlibatan dosen 

dalam Persyarikatan  

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Kecukupan, 

aksesibilitas dan mutu 

sarana dan prasarana 

AIK untuk menjamin 

pencapaian capaian 

pembelajaran dan 

meningkatkan suasana 

akademik 

100% unit pengelola menyediakan sarana dan 

prasarana AIK yang mutakhir serta 

aksesibiltas yang cukup untuk menjamin 

pencapaian capaian pembelajaran AIK dan 

meningkatkan suasana akademik  

4 Tercapai 100% 4 Sesuai 

3 Tercapai 75% 

2 Tercapai 50% 

1 Tercapai 25% 

0 Tercapai kurang 25% 

2 Bahan pustaka terkait  

AIK 

 

- teks book/ e-book   = 400 exp 

- berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis 

 

4 Terdapat minimal 400 exp teks 

book/e-book, serta berlangganan 

min. jurnal/e-journal 3 jenis 

4 Sesuai 

3 Terdapat minimal 300 exp teks 

book/e-book, serta 

berlangganan min. jurnal/e-

journal 2 jenis 

2 Terdapat minimal 200 exp teks 

book/e-book, serta 

berlangganan min. jurnal/e-

journal 1 jenis 

1 Terdapat minimal 100 exp teks 

book/e-book, dan tidak 



berlangganan min. jurnal/e-

journal. 

0 Tidak terda[at teks book/e-

book, berlangganan jurnal/e-

journal. 

3 Kepemilikan masjid 

laboratorium AIK 

- Bangun yang representatif beserta 

kelengkapannya 

- Masjid memiliki akses bagi mahasiswa 

berkebutuhan khusus 

4 UNIMUDA memiliki masjid 

laboratorium AIK yang sesuai 

dengan standar. 

4 Sesuai 

3 UNIMUDA memiliki masjid 

laboratorium AIK yang 

representatif, memiliki 

kelengkapan sarana, tetapi tidak 

ramah bagai mahasiswa inklusi. 

2 UNIMUDA memiliki masjid 

laboratorium AIK yang 

representatif, tetapi kurang 

memiliki kelengkapan sarana, 

tetapi tidak ramah bagai 

mahasiswa inklusi 

1 UNIMUDA Sorong memiliki 

masjid tetapi bukan hak milik 

0 Semua standard tidak terpenuhi 

4 Laboratorium AIK 

memiliki sarana dengan 

jenis keragaman 

peralatan  

Rasio 1:10 mahasiswa. 4 Rasio 1:10 mahasiswa. 4 Sesuai 

3 Rasio 1:30 mahasiswa. 

2 Rasio 1:50 mahasiswa. 

1 Rasio 1:70 mahasiswa. 

0 Rasio 1:90 mahasiswa. 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 



1-5 1) Indek kepuasan 

civitas akademika 

terhadap layanan 

sarana dan 

prasarana AIK  

2) Sistem pengamanan, 

kebersihan, 

kerapihan, 

kenyamanan 

laboratorium  AIK 

3) Hasil audit sarana dan 

prasarana 

pembelajaran AIK 

4) Bahan pustaka terkait 

AIK berupa jurnal 

akreditasi nasional  

5) Bahan pustaka terkait 

AIK berupa jurnal 

internasional 

bereputasi  

1)   3,5 dari skala 4   

2) 100% memiliki sistem yang baik 

3) 80% keadaan baik 

4) Minimal 3 jurnal per program studi 

5) Minimal 2 jurnal per program studi 

4 Memenuhi semua aspek 4 Sesuai 

3 Memenuhi 4 aspek 

2 Memenuhi 3 aspek 

1 Memenuhi 2 aspek 

0 Memenuhi kurang dari 2 aspek 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN                                                                     

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Rata-rata dana 

operasional AIK 

(DOA) / mahasiswa/ 

tahun   

5% DOA dari anggaran RAPBU 4 5% DOA dari anggaran RAPBU 4 Sesuai 

3 3% DOA dari anggaran RAPBU 

2 2% DOA dari anggaran RAPBU 

1 1% DOA dari anggaran RAPBU 

0 DOA dari anggaran RAPBU 
kurang dari 1% 



2 Kecukupan dana untuk 
menjamin 
pengembangan 
caturdharma 

Dana dapat menjamin keberlangsungan 
pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir 
serta memiliki kecukupan dana untuk rencana 
pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke 
depan yang didukung oleh sumber pendanaan 
yang realistis. 

4 Dana cukup dan tersedia untuk 

pengembangan 3 tahun terakhir 

dan 3 tahun ke depan dan 

didukung oleh sumber 

pendanaan yang realistis 

4 Sesuai 

3 Dana cukup dan tersedia untuk 

pengembangan 3 tahun terakhir 

dan 3 tahun ke depan tetapi tidak 

didukung oleh sumber 

pendanaan yang realistis 

2 Dana cukup dan tersedia untuk 

pengembangan 2 tahun terakhir 

dan 2 tahun ke depan. 

1 Dana cukup dan tersedia untuk 

pengembangan 1 tahun terakhir 

dan 1 tahun ke depan. 

0 Tidak tersedia dana 

pengembangan pendidikan AIK 

3 Ketersediaan dokumen 

pengelolaan dana AIK 

(perencanaan 

penerimaan, 

pengalokasian, 

pelaporan, audit, 

monev dan 

pertanggung jawaban 

kepada pemangku 

kepentingan)  

100% 4 Semua standar tersedia 2 Minor: 

Harus dilaksanakan 

audit, monev, 

pertanggung jawaban. 

3 Tersedia perencanaan 

penerimaan, pengalokasian, 

pelaporan, audit, monev dan 

pertanggung jawaban, tetapi 

tidak ada pedoman penetapan 

biaya pendidikan AIK 
2 Tersedia perencanaan 

penerimaan, pengalokasian, 

dilaksanakan pelaporan, tetapi 

tidak audit, monev dan 

pertanggung jawaban, dan tidak 

ada pedoman penetapan biaya 

pendidikan AIK 

Ketersediaan pedoman 

penetapan biaya 

pendidikan AIK yang 

melibatkan stakeholder 

internal. 
1 Tersedia perencanaan 



penerimaan atau pedoman 

penetapan biaya pendidikan 

AIK, tetapi tidak ada 

pengalokasian, pelaporan, audit, 

monev dan pertanggung jawaban 
0 Semua aspek tidak dilaksanakan 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Implementasi kebijakan 
pembebasan biaya 
mahasiswa utusan 
cabang/ utusan kader    

 5% mahasiswa   5% mahasiswa 4 Sesuai 

  3% mahasiswa 

  2% mahasiswa 

  1% mahasiswa 

 Tidak terimplementasi 

2 Perolehan dana hibah 

penelitian tentang AIK 

per dosen per tahun   

  12 juta 

 

4  12 juta 3 Observasi: 

Dosen AIK yang 

mengajar di Prodi 

Akuakultur 

diharapkan untuk 

mengakses dana 

penelitian eksternal. 

3  8 juta 

 2  5 juta  

1  2 juta 

0 Kurang dari 2 

3 Perolehan dana hibah   6 juta 4  6 juta 4 Sesuai 



PkM tentang AIK per 

dosen per tahun   

 3  5 juta 

2  4 juta 

1  3 juta 

0 Kurang dari 3 juta 

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

proses pembelajaran 

mencakup 

karakteristik, 

perencanaan, 

pelaksanaan, proses 

pembelajaran dan 

beban belajar 

mahasiswa untuk 

memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan 

AIK. 

100% terdapat bukti sahih dokumen tentang 

sistem dan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup 

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses 

pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 

yang dilaksanakan secara periodik, konsisten 

dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran serta 

untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. 

Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line 

4 100% terdapat bukti sahih 
dokumen tentang sistem dan 
pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi proses pembelajaran 
AIK 

4 Sesuai 

3 Monev dilaksanakan secara 

periodik, terdokumentasi, tetapi 

tidak ditindaklanjuti. 

2 Monev dilaksanakan secara 

periodik, tetapi tidak 

terdokumentasi, tidak 

ditindaklanjuti. 

1 Monev dilaksanakan hanya 

bersifat insidental 

0 Tidak dilaksanakan monev. 

 Analisis dan tindak 

lanjut dari hasil 

pengukuran kepuasan 

mahasiswa. 

Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti 

minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan 

untuk perbaikan proses pembelajaran dan 

menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran 

AIK. 

4 Semua aspek dilaksanakan 4 Sesuai 

3 Hasil pengukuran dianalisis dan 

ditindaklanjuti minimal 1 kali 

setiap semester, serta digunakan 

untuk perbaikan proses 

pembelajaran dan menunjukkan 

peningkatan hasil pembelajaran 



AIK. 

2 Pengukuran dilaksanakan, 

ditindaklanjuti tetapi tidak 

menunjukkan hasil yang 

signifikan  

1 Dilaksanakan pengukuran, tetapi 

tidak ditindaklanjuti 

0 Tidak dilaksanakan 

pengukukuran 

 

1 

Tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap 

pengelolaan proses 

pembelajaran AIK. 

80% mahasiswa menyatakan puas terhadap 

pengelolaan pembelajaran AIK. 

4 80% mahasiswa menyatakan 
puas 

3 Observasi: 

Ditingkatkan, 

khususnya metode 

mengajar dosen AIK 

3 60% mahasiswa menyatakan 
puas  

2 40% mahasiswa menyatakan 
puas  

1 20% mahasiswa menyatakan 
puas  

0 Kurang dari 20% mahasiswa 
menyatakan puas  

2 Ketersediaan 

mekanisme monitoring 

dan evaluasi 

pembelajaran AIK 

100% tersedia dokumen mekanisme 

monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK 

4 100% tersedia dokumen 

mekanisme monitoring dan 

evaluasi pembelajaran AIK 

4 Sesuai 

3 70% tersedia dokumen 

mekanisme monitoring dan 

evaluasi pembelajaran AIK 
2 40% tersedia dokumen 

mekanisme monitoring dan 

evaluasi pembelajaran AIK 
1 10% tersedia dokumen 

mekanisme monitoring dan 

evaluasi pembelajaran AIK 
0 Kurang dari 10% tersedia 

dokumen mekanisme monitoring 



dan evaluasi pembelajaran AIK 
3 Keterlaksanaan dan 

keberkalaan program 

dan kegiatan diluar 

kegiatan pembelajaran 

AIK terstruktur untuk 

meningkatkan suasana 

akademik. (kuliah 

umum/ studium 

generale, seminar 

ilmiah, bedah buku) 

Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan 

setiap bulan. 

4 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan setiap bulan. 
4 Sesuai 

3 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan 2 bulan sekali. 

2 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan 3 bulan sekali. 

1 Kegiatan ilmiah yang terjadwal 

dilaksanakan 4 bulan sekali. 

0 Kegiatan ilmiah tidak 

dilaksanakan 

 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Ketersediaan laporan 

monitoring 

pembelajaran AIK  

100% tersedia dokumen laporan dan 

tervalidasi 

4 Semua aspek terpenuhi 4 Sesuai 

  

Ketersediaan loog-book 

sebagai monev 

implementasi AIK pada 

kehidupan sehari-hari 

100% 3 Terpenuhi 4 aspek dari total 

keseluruhan aspek 

Pengelolaan BAP 

Baitul Arqom Purna 

Studi/BAPS  bagi 

mahasiswa pra wisuda   

 

≥ 100% semua prodi 2 Terpenuhi 3 aspek dari total 

keseluruhan aspek 

Pembekalan Career 

Center terintegrasi AIK 

bagi calon lulusan   

 

≥ 80%   1 Terpenuhi 2 aspek dari total 

keseluruhan aspek 



  0 Terpenuhi 1 aspek dari total 

keseluruhan aspek 

. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AIK 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Terdapat bukti sahih 

tentang dipenuhinya 5 

prinsip (edukatif, 

otentik, objektif, 

akuntabel, transparan) 

yang dilakukan secara 

terintegrasi penilaian 

yang dilakukan secara 

terintegrasi dan 

dilengkapi dengan 

rubrik/ portofolio 

penilaian AIK  

100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan 4 100% jumlah matakuliah yang 

dilaksanakan 
3 Observasi 

3 72% jumlah matakuliah yang 

dilaksanakan 
2 50% jumlah matakuliah yang 

dilaksanakan 
1 25% jumlah matakuliah yang 

dilaksanakan 
0 Di bawah 25% jumlah 

matakuliah yang dilaksanakan 

2 Terdapat bukti sahih 

yang menunjukkan 

kesesuaian teknik 

(observasi, partisipasi, 

unjuk kerja, test 

tertulis, test lisan, 

angket) dan instrumen 

penilaian (penilaian 

proses dalam bentuk 

rubrik, penilaian hasil 

dalam bentuk 

portofolio, atau karya 

disain) terhadap 

100% dari jumlah matakuliah yang 

dilaksanakan per semester. 

4 100% dari jumlah matakuliah 

yang dilaksanakan per semester. 
3 Observasi  

3 75% dari jumlah matakuliah 

yang dilaksanakan per semester. 
2 50% dari jumlah matakuliah 

yang dilaksanakan per semester. 
1 25% dari jumlah matakuliah 

yang dilaksanakan per semester. 
0 Kurang dari 25% dari jumlah 

matakuliah yang dilaksanakan 

per semester. 



capaian pembelajaran 

AIK 

1 Pelaksanaan penilaian 

AIK memuat unsur-

unsur: 

(mempunyai kontrak 

rencana penilaian, 

melaksanakan penilaian 

sesuai kontrak atau 

kesepakatan, memberikan 

umpan balik dan memberi 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil 

kepada mahasiswa, 

mempunyai dokumentasi 

penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa, 

mempunyai prosedur yang 

mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan 

pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, 

pengembalian hasil 

observasi, dan pemberian 

nilai akhir, pelaporan 

penilaian berupa kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu 

mata kuliah dalam bentuk 

huruf dan angka,  

mempunyai bukti-bukti 

rencana dan telah 

melakukan proses 

perbaikan berdasar hasil 

monev penilaian) 

Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian 

AIK mencakup 7 (tujuh) unsur. 

4 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian AIK 

mencakup 7 unsur. 

4 Sesuai 

3 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian AIK 

mencakup 6 unsur. 
2 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian AIK 

mencakup 5 unsur. 
1 Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian AIK 

mencakup 4 unsur. 
0 Di bawah 4 unsur. 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 



No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Soal test (kuis) atau 

instrumen penilaian 

untuk semua mata 

kuliah AIK  

 

100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer 

review dosen serumpun bidang AIK 

 

4 100% terverifikasi dan 

tervalidasi oleh peer review 

dosen serumpun bidang AIK 

4 Sesuai 

3 75% terverifikasi dan tervalidasi 

oleh peer review dosen 

serumpun bidang AIK 
2 50% terverifikasi dan tervalidasi 

oleh peer review dosen 

serumpun bidang AIK 
1 25% terverifikasi dan tervalidasi 

oleh peer review dosen 

serumpun bidang AIK 
0 Di bawah 25% terverifikasi dan 

tervalidasi oleh peer review 

dosen serumpun bidang AIK 
2 Persentase bobot 

penilaian setiap dosen 

pengampu mata kuliah  

AIK 

Bobot nilai:  

Penilaian test:  

(keaktifan  10 %-15%, penilaian tengah 

semester (tugas perkuliahan 10%-20%), 

penilaian akhir semester (pengamalan 20%-

30%, dan pembiasaan  30%-35%).   

4 Semua standar dilaksanakan   

3 Hanya 3 standar yang 

dilaksanakan 

2 Hanya 2 standar yang 

dilaksanakan 

1 Hanya 1 standar yang 

dilaksanakan 

0 Tidak ada standar yang 

dilaksanakan 

3 Rata-rata  hasil 

penilaian AIK 

Minimal B 4 Minimal B 4 Sesuai 

3 Minimal B- 

2 Minimal C+ 

1 Minimal C 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH 

 (UNIMUDA) SORONG 



 
STANDAR KEMAHASISWAAN                                                

 

AUDIT MUTU INTERNAL 

 (AMI) 

 

 

PENJELASAN : 

1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat kurang). 

2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di UNIMUDA Sorong. 

3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 

4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Indikator Deskripsi Skor Catatatan Temuan 

1 Ketersediaan kebijakan, 

pedoman dan bukti 

pelaksanaan penerimaan 

dan seleksi untuk 

mengidentifikasi potensi 

kemampuan calon 

mahasiswa mencapai 

capaian pembelajaran 

Terdokumentasi dengan baik. 4 UNIMUDA Sorong memiliki 

kebijakan tentang penerima an 

mahasis wa baru yang  mencakup 

semua komponen,  dilakukan dengan 

tertib, memiliki monev, dan terdoku 

mentasi dengan tertib.  

4 Sesuai 

3 UNIMUDA Sorong memiliki 

kebijakan tentang penerimaan 

mahasiswa baru yang yang  

mencakup semua komponen, 

dilakukan dengan tertib, memiliki 

monev, tetapi tidak  terdoku mentasi 

dengan tertib 

2 UNIMUDA Sorong memiliki 

kebijakan tentang penerimaan 

mahasiswa baru tetapi dilakukan  

yang yang  mencakup semua 

komponen,dilakukan terib tertib, 



tetapi tidak memiliki monev, dan 

tidak  terdokumen tasi dengan tertib  

1 UNIMUDA Sorong memiliki 

kebijakan tentang penerimaan 

mahasiswa baru yang tidak yang  

mencakup semua komponen, 

dilakukan kurang tertib,tidak 

memiliki monev, dan tidak  

terdokume ntasi dengan tertib 

0 UNIMUDA Sorong memiliki 

kebijakan tentang penerimaan 

mahasiswa baru tetapi tidak 

mencakup semua komponen 

2 Rasio calon mahasiswa 

yang ikut seleksi : jumlah 

mahasiswa baru yang 

diterima 

S1 : 5 

 

4 S1 : 5:1 0 Mayor: 

Tingkat persentasi mahasiswa 

baru yang mendaftar, dengan 

melaksanakan berbagai promois 

3 S1 : 4:1 

2 S1 : 3:1 

1 S1 : 2:1 

0 S1 : 1:1 

3 Persentase jumlah 

mahasiswa yang 

mendaftar ulang terhadap 

jumlah pendaftar yang 

lulus seleksi  

95% 4 Jumlah pendaftar ulang dibandingkan 

dengan lulus seleksi 95% atau lebih 
4 Sesuai 

3 Jumlah pendaftar ulang dibandingkan 

dengan lulus seleksi 85% sd 94%   

2 Jumlah pendaftar ulang dibandingkan 

dengan lulus seleksi 75% sd 84% 

1 Jumlah pendaftar ulang dibandingkan 

dengan lulus seleksi 65% sd 74% 

0 Jumlah pendaftar ulang dibandingkan 

dengan lulus seleksi kurang dari 65% 

4 Persentase jumlah 

mahasiswa asing terhadap 

jumlah seluruh 

≥0,5%  4 ≥0,5%  0 Mayor: 

Tingkatkan jumlah mahasiswa 

Asing, tengan melakukan 
3 ≥0,4%  



mahasiswa. 2 ≥0,3%  promosi di tingkat 

internasional 
1 ≥0,1%  

0 Tidak ada mahasiswa baru asing 

5 Ketersediaan layanan 

kemahasiswaan dalam 

bentuk : (1) pembinaan 

dan pengembangan 

penalaran, minat dan 

bakat; (2) peningkatan 

kesejahteraan; serta (3) 

penyuluhan karir dan 

bimbingan 

kewirausahaan. 

UNIMUDA Sorong menyediakan semua 

jenis layanan kemahasiswaan  

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

Dokumentasi penyuluhan 

karier dan bimbingan 

kehamasiswaan sebaiknya 

dirinci per prodi, atau fakultas 

bukan digabung tingkat 

universitas. 

 

3 Memenuhi  semua unsur dan tetapi 

kurang terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

6 Mutu layanan 

kemahasiswaan dalam 

bentuk : (1) pembinaan 

dan pengembangan 

minat dan bakat; (2) 

peningkatan 

kesejahteraan; serta (3) 

penyuluhan karir dan 

bimbingan 

kewirausahaan. 

Semua mutu layanan sangat baik 4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatatn Temuan 

1 Pendaftaran mahasiswa 

baru dilakukan secara 

manual atau online 

Kedua  cara berfugsi dengan baik 4 Kedua  cara berfungsi dan 

terdokumentasi dengan baik 

4 Sesuai 

3 Kedua  cara berfungsi tetapi 

hanya salah satu cara saja yang 

terdokumentasi dengan baik 

2 Kedua  cara berfungsi tetapi tidak 

terdokumentasi dengan baik 



1 Salah cara berfungsi dan 

terdokumentasi dengan baik 

0 Tidak ada cara yang berfungsi 

2 Penerimaan mahasiswa 

baru mengakomodasi 

calon mahasiswa yang 

memiliki prestasi 

akademik yang baik, 

meski kemampuan 

ekonominya terbatas 

5% mahasiswa baru mendapat 

keringanan pembiayaan kuliah 

4 ≥5%  4 Sesuai 

3 ≥3%  

2 ≥2%  

1 ≥1%  

0 Di bawah 1% 

3 Penerimaan mahasiswa 

baru mengakomodasi 

calon mahasiswa yang 

memiliki komitmen 

terhadap pengembangan 

organisasi dan amal usaha 

Muhammadiyah Aisyiyah 

5% mahasiswa baru mendapat 

keringanan pembiayaan kuliah 

4 ≥5%  4 Sesuai 

3 ≥3%  

2 ≥2%  

1 ≥1%  

0 Di bawah 1% 

4 Persentase mahasiswa 

baru transfer terhadap 

mahasiswa baru bukan 

transfer. 

≤25%  4 ≤25% 4 Sesuai 

3 ≤20% 

2 ≤15% 

1 ≤10% 

0 Di bawah 5% 

5 UNIMUDA Sorong  

menyelenggarakan 

pembinaan terhadap 

100% bentuk pembinaan terlaksana 4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 



mahasiswa baru dalam 

bentuk: (1) kegiatan Masa 

Ta’aruf ( MASTA); (2)  

Kuliah Umum;  (3)  Darul 

Arqom Dasar  (DAD) ; 

dan Pengenalan Program 

Studi.  

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

6 Bentuk kegiatan 

pembinaan di bidang 

peningkatan kesejahteraan 

dalam bentuk : (1) 

bimbingan dan konseling, 

(2) layanan beasiswa; dan 

(3) layanan kesehatan). 

100% bentuk pembinaan terlaksana 4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

7 Jumlah prestasi non-

akademik mahasiswa di 

tingkat provinsi/wilayah, 

nasional, dan/atau 

internasional terhadap 

jumlah mahasiswa 

Persentase prestasi non-akademik 

mahasiswa di tingkat internasional ≥0,1% 

4 Persentase prestasi non-akademik 

mahasiswa di tingkat internasional 

≥0,1% 

4 Sesuai 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak ada mahasiswa yang meraih 

prestasi non-akademik mahasiswa 

di tingkat internasional 

8 Tingkat kepuasaan 
mahasiswa terhadap 

pembinaan/layanan 

kemahasiswaan 

≥75% 4 ≥75% 4 Sesuai 

3 ≥65% 

2 ≥45% 

1 ≥25% 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) 

SORONG 
 



 

STANDAR TATA PAMONG 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG 

 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 
 (AMI) 

 
 

PENJELASAN : 
1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat kurang). 
2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di UNIMUDA Sorong. 
3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  
 

 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Penetapan struktur 

organisasi sejalan 

dengan ketetapan 

Pimpinan ketetapan PP 

Muhammadiyah, Majlis 

Diktilitbang PP 

Muhammadiyah serta 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

SOP lengkap (100%) 

 

Bagan struktur organisasi yang mudah 

dipahami  

 

Dokumen lengkap (100%)   

4 Struktur organisasi sejalan dengan 

ketetapan Pimpinan ketetapan PP 

Muhammadiyah, Majlis Diktilitbang 

PP Muhammadiyah serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan, SOP 

lengkap (100%), Bagan struktur 

organisasi yang mudah dipahami, 

Dokumen lengkap 

3 Obesrvasi: 

Dalam sistem 

pengangkatan belum 

sesuia dengan Anjab 

3 Struktur organisasi sejalan dengan 

ketetapan Pimpinan ketetapan PP 

Muhammadiyah, Majlis Diktilitbang 



- Memiliki SOP 

tentang struktur 

organisasi 

- Memiliki bagan 

struktur 

organisasi yang 

menunjukkan 

efektivitas 

kepemimpinan 

- Memiliki 

dokumen semua 

ketentuan terkait 

PP Muhammadiyah serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan, SOP 

lengkap (100%), bagan struktur 

organisasi mudah dipahami, dan 

dokumen tidak lengkap 

2 Struktur organisasi sejalan dengan 
ketetapan Pimpinan ketetapan PP 

Muhammadiyah, Majelis 

Diktilitbang PP Muhammadiyah 

serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan, SOP lengkap 

(100%), tetapi bagan struktur 

organisasi sulit dipahami, dan 

dokumen tidak lengkap 

1 Struktur organisasi sejalan dengan 
ketetapan Pimpinan ketetapan PP 

Muhammadiyah, Majelis 

Diktilitbang PP Muhammadiyah 

serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tetapi SOP 

tidak lengkap (100%), bagan 

struktur organisasi sulit dipahami, 

dan dokumen tidak lengkap 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

2 Pelaksanaan 6 (enam) 

fungsi manajemen 

secara efektif dan 

efisien yang dibuktikan 

dengan dokumen formal 

mencakup aspek:1) 

perencanaan (planning),  

2) pengorganisasian 

Dokumen lengkap (100%) tentang 

pelaksanan enam fungsi manajemen. 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  5 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  4 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

0 Memenuhi kurang dari 4 unsur 



(organizing) 3) 

penempatan (staffing),  

4) pengarahan 

(leading),   5) 

pengendalian dan 

pengawasan 

(controlling), dan 6) 

pelaporan yang menjadi 

dasar tindak lanjut. 

3 Penetapan praktek baik 

(best practices) dalam 

menerapkan tata 

pamong yang 

memenuhi 5 pilar good 

governance untuk 

menjamin 

penyelenggaraan 

perguruan tinggi yang 

bermutu (kredibel, 

transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, 

adil) 

Membuat pengumuman tentang 

ringkasan laporan tahunan kepada 

masyarakat. 

4 Membuat pengumuman tentang 

ringkasan laporan tahunan kepada 

masyarakat. 

4 Sesuai 

3 Membuat pengumuman tentang 

ringkasan laporan tahunan tetapi 

tidak dipublikasikan 

kemasyarakat. 

2 Membuat laporan tetapi tidak 

mencangkup 5 pilar dan 

dilaporkan ke masyarakat 

1 Membuat laporan tetapi tidak 

mencangkup 5 pilar tetapi tidak  

dilaporkan ke masyarakat 

0 Tidak membuat laporan 

4 Panduan sistem 

kepemimpinan, 

pengelolaan,  kode etik 

(kode etik dosen, kode 

etik mahasiswa, kode 

etik tenaga 

Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan  

kode etik yang berdiri sendiri (bukan ad 

hoc) 

Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga 

kependidikan, mahasiwa, penelitian, dan 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuia: 

Tingkat Universitas 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 



kependidikan, kode etik 

penelitian, kode etik 

pengabdian kepada 

masyarakat, atau kode 

etik lainnya),  

penjaminan mutu yang 

berfungsi efektif, dan 

kerjasama. 

- Memiliki unit 

kode etik yang 

berdiri sendiri. 

- Memiliki semua 

jenis kode etik 

- Implementasi 

kode etik yang 

terdokumentasi 

dengan baik 

pengabdian kepada masyarakat. 

Laporan lengkap implementasi kode etik 

 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

5  Penyusunan dokumen 

formal struktur 

organisasi dan tata 

kelola yang dilengkapi 

tugas dan fungsinya, 

serta telah berjalan 

dengan konsisten dan 

menjamin tata pamong 

yang baik serta berjalan 

efektif dan efisien. 

- Tugas pokok 

dan fungsi 

- SOP tata kelola 

Tersedia dokumen Organisasi Tata 

Kelola 100% 

 

Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi 

(Tupoksi) secara lengkap. 

Memiliki 100% SOP tata kelola 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 



6 Rancangan analisis 

jabatan dan Analisis 

beban kerja 

dilaksanakan secara 

efektif. 

Memiliki analisis jabatan dan Analisis 

beban kerja secara efektif dan dan 

dilaksanakan secara efektif. 

4 Dokumen lengkap, dijalankan, 

dievaluasi, dan didokumentasikan 

dengan tertib. 

4 Sesuai dilaksanakan 

oleh Biro Umum dan 

SDM 

3 Dokumen lengkap, dijalankan, 

dievaluasi, tetapi tidak  

didokumentasikan dengan tertib. 

2 Dokumen lengkap, dijalankan, 

tidak dievaluasi, dan tidak  

didokumentasikan dengan tertib. 

1 Dokumen lengkap, tidak dijalankan, 

tidak dievaluasi, dan tidak  

didokumentasikan dengan tertib. 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

7 Pelaksanaan  

kepemimpinan 

operasional, 

kepemimpinan 

organisasi, dan 

kepemimpinan publik 

yang dibuktikan secara 

sahih dan handal. 

- Kepemimpinan 

operasional 

- Kepemimpinan 

organisasi 

- Kepemimpinan 

publik 

100% dokumen tersedia 

Pimpinan Universitas/fakultas/prodi 

minimal menjadi pengurus  dalam 

organisasi publik tingkat kabupaten/ 

provinsi 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Mayor:  

Ketua Prodi wajib 

menjadi pemimpin 

publik, aktif di PDNA 

Kab. Sorong 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

8  Memiliki organ dalam 

struktur organisasi, 

yang terdiri dari:  1) 

100% organ memiliki kualifikasi  

100% organ memiliki standar minimal 

kompetensi 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

 Univ. 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 



Pimpinan Universitas; 

2) Senat universitas; 3) 

Pelaksana kegiatan 

akademik;   4) 

Pelaksana administrasi, 

pelayanan dan 

pendukung;   5) 

Pelaksana penjaminan 

mutu;  6) Unit 

perencana dan 

pengembangan 

Caturdarma 

UNIMUDA Sorong 

- Kualifikasi 

- Kompetensi 

- Tugas pokok 

dan fungsi 

Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi 

(Tupoksi) secara lengkap. 

2 Memenuhi  2 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

9 Terdapat rancangan 

rencana operasional,  

program peningkatan 

kompetensi manajerial 

yang sistematis untuk 

pengelola unit kerja, 

laporan kinerja  yang 

menggambarkan 

keefektifan dan efisiensi 

manajemen operasi di 

100% unit memiliki rancangan rencana 

operasional,  program peningkatan 

kompetensi manajerial 

4 100% 4 Sesuai: 

Memiliki Renstra dan 

Renop 3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 



setiap unit kerja. 

10 Terdapat dokumen 

formal dan pedoman 

pengelolaan mencakup 

11 aspek, yaitu, 1) 

pendidikan dan 

pengajaran, 2) 

pengembangan suasana 

akademik dan otonomi 

keilmuan, 3) 

kemahasiswaan, 4) 

penelitian, 5) 

Pengabdian kepada 

masyarakat 6) Sumber 

Daya Manusia, 7) 

keuangan, 8) sarana dan 

prasarana, 9) sistem 

informasi, 10) sistem 

penjaminan mutu, 11) 

kerjasama.  

Memiliki dokumen yang lengkap tentang 

pedoman pengelolaan  (100%) mencakup 

semua aspek 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  8 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  4 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Memenuhi di bawah 4 unsur 

11 Memiliki dokumen 

formal tentang 

penetapan, sosialisasi, 

dan hasil sosialisasi 

Visi, Misi, Tujuan, dan 

Sasaran yang 

mengikutsertakan 

civitas akademika, 

100% dokumen penetapan VMTS 

tersedia 

Mengikutsertakan stakeholeder eksternal 

dalam penetapan VMTS 

Tingkat Pemahaman VMTS minimal 

80% 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 



tenaga kependidikan, 

dan stakeholder. 

12 Dokumen formal 

rencana strategis dan 

bukti mekanisme 

persetujuan dan 

penetapan yang 

mencakup 5 aspek 

sebagai berikut, 1) 

adanya keterlibatan 

stakeholder, 2) 

mengacu kepada renstra 

periode sebelumnya, 3) 

mengacu kepada VMTS 

4) dilakukan analisis 

kondisi internal dan 

eksternal, 5) disahkan 

oleh organ yang 

memiliki kewenangan. 

Memiliki 5 aspek  4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  4 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  3 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

13 Dokumen formal dan 

bukti mekanisme 

persetujuan dan 

penetapan terhadap 

rencana strategis (yang 

mencakup perencanaan 

finansial dan sumber 

Renstra minimal mencakup 1) 

perencanaan finansial 2) perencaaan  

sumber daya, 3)  pengelolaan dan 

pengendalian resiko, 4) kepatuhan 

terhadap peraturan, 5) pengendalian 

konflik kepentingan,  6) pelaporan, dan 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

2 Minor: 

Renstra belum 

mengacu pada   

pengelolaan dan 
pengendalian resiko, 

pengendalian konflik 

kepentingan 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  6-4 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  4 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 



daya, pengelolaan dan 

pengendalian resiko, 

kepatuhan terhadap 

peraturan, pengendalian 

konflik kepentingan,   

pelaporan, dan audit) 

7) audit 0 Memenuhi  3 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

14 Kepemilikan dokumen  

tentang implementasi 

memitigasi resiko  

untuk menjamin 

keberlangsungan 

perguruan tinggi.  

80% unit dalam UNIMUDA Sorong 

melakukan analisis resiko melalui risk 

management  dan tindak lanjut. 

4 80% 0 Mayor: 

FST harus membuat 

dokumen  tentang 

implementasi 

memitigasi resiko   

3 >60% 

2 >40% 

1 >20% 

0 <20% 

15 Ketersediaan Dokumen 

formal SPMI yang 

dibuktikan dengan 

keberadaan 5 aspek, 

yaitu, 1) organ fungsi 

SPMI, 2) dokumen 

SPMI, 3) Auditor 

internal, 4) hasil audit 

internal, 5) bukti tindak 

lanjut  

Tersedia dokumen setiap aspek 100% 4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  5 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  4 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  3 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

16 Membangun sistem 

penjaminan mutu 

internal yang fungsional 

1) dokumen pelaksana penjaminan mutu 

internal lengkap  

4 

 

Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 



yang mencakup, 1) 

dokumen pelaksanaan 

penjaminan mutu 

internal, 2) dokumen 

pernyataan mutu, 

kebijakan mutu, standar 

mutu, manual mutu, 

dokumen lain yang 

diperlukan, 3) 

ketersediaan renstra 

penjaminan mutu yang 

mencakup strategi 

kebijakan, 

pemberdayaan 

pemangku kepentingan, 

4) bukti  pelaksanaan 

penjaminan mutu yang 

ditetapkan dengan 

siklus PPEPP, 5) bukti 

sahih tentang 

pelaksanaan monev 

penjaminan mutu yang 

terstruktur, 

ditindaklanjuti, dan 

berkelanjutan, 6) bukti 

sahih sistem perekaman 

dan dokumentasi 

publikasi hasil 

penjaminan mutu 

2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan 

mutu, standar mutu, manual mutu, 

dokumen lain yang diperlukan lengkap 

3) dokumen lengkap tentang ketersediaan 

renstra penjaminan mutu yang mencakup 

strategi kebijakan, pemberdayaan 

pemangku kepentingan,  

4) dokumen lengkap bukti efektivitas 

pelaksanaan penjaminan mutu yang 

ditetapkan dengan siklus PPEPP,  

5) Dokumen lengkap bukti sahih tentang 

pelaksanaan monev penjaminan mutu 

(audit mutu internal)  yang terstruktur, 

ditindaklanjuti, dan berkelanjutan,  

6) Dokumen  bukti sahih sistem 

perekaman dan dokumentasi publikasi 

hasil penjaminan mutu 

 

3 Memenuhi  5 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  4 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  3 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

 

0 

Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 



 

17 Ketersediaan bukti yang 

sahih terkait praktik 

pengembangan budaya 

mutu di UNIMUDA 

Sorong melalui tinjauan 

manajemen yang 

mengagendakan 

pembahasan unsur, 1) 

hasil audit mutu 

internal, 2) umpan 

balik, 3) kinerja dan 

proses kesesuaian 

produk, 4) status 

tindakan dan 

pencegahan dan 

perbaikan, 5) tindak 

lanjut dan tinjauan 

sebelumnya, 6) 

perubahan yang dapat 

mempengaruhi 

manajemen mutu, 7) 

rekomendasi untuk 

peningkatan. 

Pengembagan budaya mutu mencakup 

semua unsur dan memiliki bukti 100% 

untuk setiap unsur. 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  4-6 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi 2-3  unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

18 Membangun sistem 

penjaminan mutu 

eksternal melalui : a) 

- Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 

2 tahun sekali. 

- Hasil akreditasi setiap program studi 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

Mengikuti akreditasi 

dari lembaga 
3 Memenuhi  3 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 



mengikuti pelatihan dan 

pendampingan 

akreditasi, b) 

melakukan penilaian 

akreditasi secara 

internal, c) mengikuti 

akreditasi dari lembaga 

akreditasi yang 

bereputasi, d) 

melakukan evaluasi atas 

hasil akreditasi. e) unit-

unit lain seperti 

laboratorium, 

perpustakaan 

melakukan 

akreditasi/sertifikasi 

dari lembaga akreditasi 

yang bereputasi. 

minimal sangat baik, dan 50% dari 

seluruh prodi terakreditasi unggul. 

- 5% program studi terakreditasi 

internasional 

- 50% unit di lingkungan UNIMUDA 

Sorong terakreditasi oleh lembaga 

internasional atau nasional bereputasi. 

2 Memenuhi 2 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

akreditasi yang 

bereputasi. 

1 Memenuhi  1 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

19 Ketersediaan bukti yang 

sahih terkait dengan 

praktek baik 

pengembangan budaya 

mutu UNIMUDA 

Sorong. 

Dokumen lengkap tentang 

pengembangan budaya mutu 

4 Tersedia bukti sahih 4 Tersedia 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak tersedia bukti sahih 

20 Dokumen formal dan 

bukti mekanisme 

persetujuan dan 

100% dokumen tersedia 4 Tersedia 100% 4 Tersedia 



penetapan terhadap 

rencana stratetgis (yang 

mencakup perencanaan 

finansial dan sumber 

daya, pengelolaan dan 

pengendalian resiko, 

kepatuhan terhadap 

peraturan, pengendalian 

konflik kepentingan,   

pelaporan, dan audit) 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

21 

 
Dokumen  tentang 

implementasi 

memitigasi risiko  

untuk menjamin 

keberlangsungan 

perguruan tinggi.  

100% dokumen tersedia 4 Tersedia   

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak tersedia 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Sinergi dengan 

persyarikatan 

Muhammadiyah secara 

efektif dalam rangka 

memajukan 

persyarikatan dalam 

berbagai bentuk. 

100% Pimpinan UNIMUDA Sorong 

memiliki sinergi dengan persyarikatan 

Muhammadiyah secara efektif. 

4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

2 Badan Pembina Harian 100% menjalankan fungsi efektif 4 100% menjalankan fungsi efektif 4 Sesuai 



(BPH) yang bertugas 

untuk menjalankan 

fungsi dan tugas 

pembinaan di 

UNIMUDA Sorong 

sebagai wakil dari 

Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

3 >75% menjalankan fungsi efektif (tingkat Univ) 

2 >50% menjalankan fungsi efektif 

1 >25% menjalankan fungsi efektif 

0 <25% menjalankan fungsi efektif 

3 Memiliki unit yang 

bertugas melakukan 

pembinaan dan 

pengembangan 

pendidikan ciri khusus 

Al-Islam 

Kemuhammadiyahan di 

UNIMUDA Sorong 

Memiliki unit pembinaan AIK yang 

berfungsi efektif 

 

4 Memiliki unit pembinaan AIK yang 

berfungsi efektif 

4 Sesuai 

(tingkat Univ) 

3 Memiliki unit pembinaan AIK tetapi 

tidak berfungsi efektif. 

2 - 

1 -  

0 Tidak memiliki unit pembinaan AIK 

4 Keberadaan pedoman 

yang memuat 

kualifikasi dan 

kompetensi pimpinan 

UNIMUDA Sorong. 

UNIMUDA Sorong memiliki pedoman 

tentang pengangkatan pimpinan 

universitas, senat, pimpinan fakultas, 

program studi, Lembaga/Badan, 

pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit 

pelaksana teknis lainnya. 

4 Lengkap  4 Sesuai 

(tingkat Univ) 
3 UNIMUDA Sorong memiliki 

pedoman tentang pengangkatan 

pimpinan universitas, senat, 

pimpinan fakultas, program studi, 

Lembaga/Badan, pimpinan Pusat 

Studi, tetapi tidak memiliki pedoman 

tentang pengangkatan pimpinan unit 

pelaksana teknis lainnya 

2 UNIMUDA Sorong memiliki 

pedoman tentang pengangkatan 

pimpinan universitas, senat, 

pimpinan fakultas, program studi, 

tetapi tidak memiliki pedoman 



tentang pengangkatan 

Lembaga/Badan, pimpinan Pusat 

Studi dan  pengangkatan pimpinan 

unit pelaksana teknis lainnya 

1 UNIMUDA Sorong memiliki 

pedoman tentang pengangkatan 

pimpinan universitas, senat, 

pimpinan fakultas, tetapi tidak 

memiliki pedoman tentang 

pengangkatan program studi, 

Lembaga/Badan, pimpinan Pusat 

Studi dan  pengangkatan pimpinan 

unit pelaksana teknis lainnya 

0 UNIMUDA Sorong memiliki 

pedoman tentang pengangkatan 

pimpinan universitas, senat, tetapi 

tidak memiliki pedoman tentang 

pimpinan fakultas, pengangkatan 

program studi, Lembaga/Badan, 

pimpinan Pusat Studi dan  

pengangkatan pimpinan unit 

pelaksana teknis lainnya 

5 Diseminasi hasil kerja 

UNIMUDA Sorong 

sebagai akuntabilitas 

publik, serta 

keberkalaannya.  

Minimal setiap tahun UNIMUDA Sorong 

bertanggung jawab menyebarluaskan 

hasil kinerjanya secara berkala kepada 

semua stakeholders.  

 

4 Minimal setiap tahun UNIMUDA 

Sorong bertanggung jawab 

menyebarluaskan hasil kinerjanya 

secara berkala kepada semua 

stakeholders.  

4 Sesuai 

(Website) 

3 Menyusun hasil kinerjanya secara 

berkala tetapi tidak disebarluaskan 

kepada semua stakeholders. 

 

2 Minimal satu kali dalam  dua tahun 

UNIMUDA Sorong bertanggung 

jawab menyebarluaskan hasil 



kinerjanya secara berkala kepada 

semua stakeholders.  

1 Menyusun hasil kinerjanya tidak 

secara berkala dan tidak 

disebarluaskan kepada semua 

stakeholders. 

0 Tidak menyusun hasil kinerjanya 

secara berkala  

6 Keberadaan dan 

keefektifan sistem 

audit internal, 

dilengkapi dengan 

kriteria dan instrumen 

penilaian serta 

menggunakannya untuk 

mengukur kinerja setiap 

unit kerja, serta 

diseminasi hasilnya 

1. Terdapat bukti sahih UNIMUDA 

Sorong memiliki kriteria dan 

instrumen penilaian 

2. Minimal 1 kali setiap tahun untuk 
mengukur kinerja setiap unit, dan 

hasil pengukurannya didiseminasikan 

dengan baik.  

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  2 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi 1 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

1 - 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

7 Melaksanakan rapat 

tinjauan manajemen  

dan ditindaklanjuti 

secara konsisten. 

1. Adanya dokumen laporan hasil RTM 

dan tindak lanjutnya 

2. Minimal 1 kali setiap tahun dan 

didiseminasikan dihadiri oleh semua 

unsur pimpinan. 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

1 Minor: 

RTM harus 

terdokumentasi 

dengan tertib 
3 Memenuhi  2 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi 1 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

1 - 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

Total Skor  90  

Presentase Capaian 87  

Rumus : Persentase capaian = (Total skor/skor maksimal ideal) x 100% 
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STANDAR TATA PAMONG 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG 

 

AUDIT MUTU INTERNAL 
 (AMI) 

 
 

PENJELASAN : 
1. AMI  dilakukan dalam bentuk isian angka-angka  untuk kriteria seperti berikut : 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup ), 1 (kurang), 0 (sangat 

kurang). 
2. AMI ini merupakan asesment diri yang dapat dilakukan ketua program studi, lembaga/badan/ gugus/ unit penjaminan mutu di 

UNIMUDA Sorong. 
3. Pengisian AMI dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
4. Catatan temuan bisa diisi dengan rekomendasi dalam bentuk narasi lanjutan sesuai dengan kualitas temuan mayor, atau temuan minor.  
 

 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

No Indikator Kinerja Target Capaian Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Dokumen kebijakan 
kerja sama dan 
kemitraan yang dimiliki 
oleh UNIMUDA Sorong 
  

100% memiliki kebijakan dokumen kerja 
sama dan kemitraan 

4 Ada kebijakan tentang kerjasama 

dengan instansi pemerintah maupun 

swasta, dilaksanakan dan seluruhnya 

didokumentasikan dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Ada kebijakan tentang kerjasama 

dengan instansi pemerintah maupun 

swasta, dilaksanakan dan sebagian 

besar didokumentasikan dengan 

tertib 

2 Ada kebijakan tentang kerjasama 

dengan instansi pemerintah maupun 

swasta, sebagian dilaksanakan dan 

didokuemntasikan dengan tertib 



1 Ada kebijakan tentang kerjasama 

dengan instansi pemerintah maupun 

swasta, sebagian dilaksanakan  dan 

sebagian didokuemntasikan dengan 

tertib 

0 Ada kebijakan tentang kerjasama 

dengan instansi pemerintah maupun 

swasta, tetapi belum dilaksanakan  

2 SOP tentang kerja 

sama yang 

dilaksanakan secara 

efektif dan efisien 

dilengkapi dengan 

monitoring dan 

evaluasi kepuasan 

SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan 
efektif dilengkapi dengan monitoring 
dan evaluasi kepuasan 

4 Memenuhi  semua unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan 

terdokumentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

3 Dokumen formal yang 

lengkap tentang 

kebijakan dan 

prosedur 

pengembangan 

jejaring dan  

kemitraan kerja sama 

internal  UNIMUDA 

Sorong dengan 

perserikatan 

muhammadiyah. 

Dokumen lengkap tentang  kerja sama 
internal UNIMUDA Sorong dengan 
perserikatan muhammadiyah.  

4 100% 4 Sesuai 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

4 Dokumen formal yang 

lengkap tentang 

kebijakan dan 

- 100% memiliki Surat Perjanjian Kerja 
sama 

- 100% judul kerja sama relevan 
program studi yang terdapat di 

4 Memenuhi  semua unsur dan 
terdoku mentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

-Semua kerjasama 

harus didukung oleh 

bukti. 
3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 



prosedur 

pengembangan 

jejaring dan  

kemitraan kerja sama 

lembaga formal dalam 

negeri. 

 

isntitusi 
- 100% memiliki bukti (laporan, hasil 

kerja sama, luaran) pelaksanaan kerja 
sama 

- 100% memiliki jangka waktu yang jelas 

2 Memenuhi  2-3 unsur dan terdoku 
mentasi dengan tertib 

Konfirmasi kembali ke 

LEMAWA 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 
mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

5 Dokumen formal yang 

lengkap tentang 

kebijakan dan 

prosedur 

pengembangan 

jejaring dan  

kemitraan kerja sama 

lembaga formal luar  

negeri. 

 

- 100% memiliki Surat Perjanjian Kerja 
sama 

- 100% judul kerja sama relevan 
program studi yang terdapat di 
isntitusi 

- 100% memiliki bukti (laporan, hasil 
kerja sama, luaran) pelaksanaan kerja 
sama 

- 100% memiliki jangka waktu yang jelas 

4 Memenuhi  semua unsur dan 
terdoku mentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

-Semua kerjasama 

harus didukung oleh 

bukti. 

Konfirmasi kembali ke 

LEMAWA 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 
terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2-3 unsur dan terdoku 
mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 
mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

6 Pimpinan UNIMUDA 

Sorong memiliki 

dokumen yang 

lengkap tentang 

perencanaan 

pengembangan 

jejaring kemitraan 

yang ditetapkan untuk 

mencapai visi, misi, 

tujuan, strategi 

institusi. 

100% memiliki dokumen perencanaan 
(Menyesuaikan fakultas) 

4 100% 3 Observasi: 

Di dalam rancangan 

dimasukkan jangka 

waktu disertai dengan 

target kerja sama 

 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

7 Data yang lengkap 100%  4 100% 4 Sesuai 



tentang  jumlah, 
lingkup, relevansi, dan 
kemanfaatan kerja 
sama 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

8 Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

program kemitraan, 

tingkat kepuasan 

mitra  kerja sama 

yang diukur   dengan 

instrumen yang sahih, 

serta upaya perbaikan 

mutu jejaring dan 

kemitraan, untuk 

menjamin 

ketercapaian VMTS. 

- 100% melaksanakan monev 
- 100% memiliki instrumen yang telah 

diuji tingkat validitas dan reliabilitas 
- Minimal 80% mengatakan sangat puas 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi satu 

unsur tidak terdokumentasi dengan 

tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

9 Bukti yang sahih 

tentang kerja sama 

Caturdarma yang 

dilengkapi dengan 

hasil analisis data 

terkait manfaat kerja 

sama bagi 

UNIMUDA Sorong. 

100% 
 
 
 

4 100% 3 Observasi: 

-Semua kerjasama 

harus didukung oleh 

bukti. 

Konfirmasi kembali ke 

LEMAWA 

3 >75% 

2 >50% 

1 >25% 

0 <25% 

10 Kerja sama bidang Al-

Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

a. Bidang pendidikan dan pengajaran 
AIK 100% 

b. Bidang penelitian AIK 10% 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

3 Observasi: 

-Semua kerjasama 

harus didukung oleh 

bukti. 
3 Memenuhi  semua unsur tetapi, satu 

unsur tidak terdokumentasi dengan 



(AIK) mencakup kerja 

sama dalam bidang 

pendidikan dan 

pengajaran AIK, 

penelitian AIK, dan 

pengabdian kepada 

Masyarakat AIK. 

c. Bidang Pengabdian kepada 
masyarakat 10% 

tertib Konfirmasi kembali ke 

LEMAWA 2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

11 Memiliki dokumen 

formal tentang 

penetapan, sosialisasi, 

dan hasil sosialisasi 

Visi, Misi, Tujuan, dan 

Sasaran yang 

mengikutsertakan 

civitas akademika, 

tenaga kependidikan, 

dan stakeholder. 

100% dokumen penetapan VMTS 

tersedia 

Mengikutsertakan stakeholeder eksternal 

dalam penetapan VMTS 

Tingkat Pemahaman VMTS minimal 

80% 

4 Memenuhi  semua unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

4 Sesuai 

3 Memenuhi  semua unsur tetapi tidak 

terdokumentasi dengan tertib 

2 Memenuhi  2 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

1 Memenuhi  1 unsur dan terdoku 

mentasi dengan tertib 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

12 Kerja sama bidang 

pendidikan dan 

pengajaran mencakup 

pengembangan 

sumber daya bidang 

pengembangan 

akademik seperti 

pengembangan 

kurikulum, studi 

lanjut dosen dan 

tenaga kependidikan, 

pertukaran 

dosen/dosen tamu, 

a. Pengembangan Kurikulum 30% 
b. Studi lanjut dosen 50% 
c. Peningkatan kemampuan tendik 50% 
d. Pertukaran dosen/dosen tamu 20% 

pertahun 
e. Pertukaran mahasiswa 1% pertahun 
f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: 

sesuai dengan kebutuhan program 
studi 

g. Pengembangan prasarana dan sarana 
pembelajaran: sesuai dengan 
kebutuhan prodi 

4 Terpenuhi 7-6 3 Observasi: 

Lengkapi: 

a. Peningkatan 
kemampuan tendik 
50% 

b. Pertukaran 
dosen/dosen tamu 
20% pertahun 

c. Pertukaran  
d. Pengadaan/peman

faatan fasilitas: 
sesuai dengan 
kebutuhan 
program studi 

3 Terpenuhi 5-4 

2 Terpenuhi 4-3 

1 Terpenuhi 2-1 

0 Di bawah 1 



pertukaran 

mahasiswa, 

pengadaan/pemanfaat

an fasilitas, 

pengembangan 

pembelajaran, 

pengembangan 

prasarana dan sarana 

pembelajaran. 

e. Pengembangan 
prasarana dan 
sarana 
pembelajaran: 
sesuai dengan 
kebutuhan prodi 

13 Kerja sama bidang 

Penelitian mencakup 

pengembangan 

keilmuan yang 

memiliki dampak 

terhadap  peningkatan 

pengembangan 

keilmuan dan  

kesejahteraan 

masyarakat, seperti 

sharing penelitian, 

sharing dana 

penelitian, seminar 

atau kegiatan 

sejenisnya bersama-

sama, publikasi ilmiah 

bersama. 

a. Pengembangan keilmuan dan 
kesejahteraan masyarakat 10% dari 
jumlah penelitian 

b. Penelitian bersama 10% dari jumlah 
penelitian 

c. Sharing dana penelitian 50% dari 
total dana/judul penelitian 

d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari 
jumlah publikasi 

4 Terpenuhi 4 4 Sesuai 

3 Terpenuhi 3 

2 Terpenuhi 2 

1 Terpenuhi 1 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

14 Kerja sama  bidang 

pengabdian kepada 

masyarakat mencakup 

a. Pengabdian kepada masyarakat yang 
mencakup implementasi keilmuan 
10% dari jumlah kegiatan. 

4 Terpenuhi 4 4 Sesuai 

3 Terpenuhi 3 



implementasi 

keilmuan yang 

bermanfaat untuk 

kemaslahatan umat 

seperti sharing 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat, 

sharing dana kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat, seminar 

atau kegiatan 

sejenisnya bersama-

sama, publikasi ilmiah 

bersama, publikasi 

dan pemanfaatan  

produk bersama-

sama. 

b. Sharing dana pengabdian kepada 
masyarakat 50% per kegiatan 

c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah 
publikasi ilmiah 

d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 
100% dari produk 

2 Terpenuhi 2 

1 Terpenuhi 1 

0 Semua unsur tidak terpenuhi 

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

No Aspek Indikator Deskripsi Skor Catatan Temuan 

1 Asas kerja sama 
UNIMUDA Sorong 

100% asas kerja sama UNIMUDA Sorong 
harus memenuhi asas manfaat dan saling 
meningkatkan kinerja. 

4 Mitra kerjasama yang bereputasi 

sangat baik dan bermanfaat untuk 

pengembangan program studi, 

fakultas, institusi, dan 

Muhammadiyah 

4 Sesuai 

3 Mitra kerjasama yang bereputasi baik 

dan bermanfaat untuk pengembangan 

program studi, fakultas, institusi, dan 

Muhammadiyah 

2 Mitra kerjasama yang bereputasi 

cukup baik dan bermanfaat untuk 

pengembangan program studi, 

fakultas, institusi, dan 



Muhammadiyah 

1 Mitra kerjasama yang belum  

bereputasi baik tetapi  bermanfaat 

untuk pengembangan program studi, 

fakultas, institusi, dan 

Muhammadiyah 

0 Mitra kerjasama yang memiliki 

potensi bermasalah dan belum   

bereputasi baik 

2 Syarat kerja sama, 

pihak mitra tidak 

melakukan penetrasi 

ideologi yang 

bertentangan dengan 

ideologi negara 

maupun Persyarikatan 

Muhammadiyah, 

tidak sedang berada 

dalam sengketa 

dengan pihak lain atau 

sedang dihukum 

berdasarkan 

keputusan pengadilan, 

bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja 

semua pihak, lembaga 

resmi bukan partai 

politik atau afiliasi 

partai politik tertentu. 

- 100 penetrasi ideologi sesuai dengan 
paham Muhammadiyah dan ideologi 
negara. 

- 100% pihak mitra tidak bermasalah 
dengan hukum 

- 100% lembaga mitra bukan partai 
politik atau afiliasinya 

4 Semua syarat terpenuhi dan 

dilaksanakan seluruhnya dengan 

tertib 

4 Sesuai 

3 Semua syarat terpenuhi dan 

dilaksanakan sebagian besar  dengan 

tertib 

2 Semua syarat terpenuhi dan 

dilaksanakan 50%  dengan tertib 

1 Semua syarat terpenuhi dan 

dilaksanakan hanya sebagian  kecil 

dengan tertib 

0 Salah satu atau lebih syarat yang 

tidak dipenuhi 

3 Tindak lanjut kerja 100% ditindak lanjuti oleh pimpinan 4 100% 2 Minor 



sama Pimpinan 
UNIMUDA Sorong 

UNIMUDA Sorong  dan unit kerja terkait 3 >75% Pimpinan Fakultas 

menindaklanjuti kerja 

sama yang sudah ada 

MoU 

2 >50% 

1 >25%  

0 <25% 

4 Pengakuan kerja sama 
Pendidikan UNIMUDA 
Sorong 

Terdapat bukti sahih kerja sama 
UNIMUDA Sorong memiliki pengakuan 
Program Credit Transfer System  

4 Terdapat bukti sahih kerja sama 
UNIMUDA Sorong memiliki 
pengakuan Program Credit Transfer 
System 

0 Mayor: 

Menjalin kerja sama 

Program Credit 
Transfer System 

3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak terdapat kerja sama 

5 Pengakuan kerja sama 
Penelitian UNIMUDA 
Sorong 

Terdapat bukti sahih kerja sama 
UNIMUDA Sorong memiliki pengakuan 
Joint Research  

4 Terdapat bukti sahih kerja sama 
UNIMUDA Sorong memiliki 
pengakuan Joint Research 

0 Mayor 

Menjalin kerja sama 

Program Joint 
Research 3 - 

2 - 

1 - 

0 Tidak terdapat kerja sama 

6 Pengakuan kerja sama 
Pengabdian kepada 
Masyarakat 

Terdapat bukti sahih kerja sama 
UNIMUDA Sorong memiliki pengakuan 
hasil kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

4 Terdapat bukti sahih kerja sama 
UNIMUDA Sorong memiliki 
pengakuan hasil kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 

0 Mayor: 

Ditingkatkan terutama 

luaran 

3 - 



2 - 

1 - 

0 Tidak terdapat kerja sama 

7 Instrumen kepuasan 
mitra yang telah diuji 
validitas dan reliabilitas 

Terdapat bukti sahih instrumen yang 
telah diujicobakan 

4 Terdapat bukti sahih instrumen yang 
telah diuji validitas dan reliabilitas, 
terdokumentasi dengan tertib 

1 Minor: 

Diuji validitas dan 

realibilitas 

3 Terdapat bukti sahih instrumen yang 
telah diuji validitas, diuji reliabilitas, 
tetapi tidak terdokumentasi dengan 
tertib. 

2 Terdapat bukti sahih instrumen yang 
telah diuji validitas, tetapi tidak diuji 
reliabilitas. 

1 Terdapat bukti sahih instrumen 
tetapi tidak diuji validitas, diuji 
reliabilitas. 

0 Tidak terdapat instrumen 

8 Kepuasan pihak mitra 
kerja sama UNIMUDA 
Sorong 

 80 % sangat puas 4  80 % sangat puas 3 Observasi: 

Ditingkatkan terutama 

kepuasan luaran 3  60 % sangat puas 

2  40 % sangat puas 

1  20 % sangat puas 

0 Di bawah 20% 

Total Skor  62  

Presentase Capaian 70  

Rumus : Persentase capaian = (Total skor/skor maksimal ideal) x 100% 
 
             



 


