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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, 

anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad SAW. 

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, secara garis besar berisi tentang latar belakang 

kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan 

pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi 

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk 

menciptakan continuous improvement. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan 

Unversitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu 

terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang 

telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar. 

Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak 

menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan 

masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang. 

 

           Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

 Disetujui Oleh       Disiapkan Oleh 

 Ketua LPM       Kapus APM 

 

 

 

 

 

Muhammad Fakhri Husein     Irsyadunnas 

 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

 

Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan kegiatan audit berkala yang 

dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyelenggaraan AMI mutlak 

diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian 

Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya continuous improvement. Hal 

ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: “In a 

healty organization, a continuous quality improvement should become its primary 

concern. Quality assurance should be internally driven…” 

Pelaksanaan AMI XVIII tahun 2021 ini akan dilaksanakan per semester. 

Semester genap 2020/2021 AMI untuk Standar Penelitian dan Pengabdian. AMI 

semester genap ini sudah menggunakan aplikasi AMI yang langsung terintegrasi ke 

Sistem Informasi Akademik. Aplikasi inilah yang akan diisi oleh Auditee kemudian 

diassesmen oleh Auditor. Pelaksanaan Audit ini dilakukan oleh Auditor yang berasal 

dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 
B. Dasar Hukum 

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Nomor : 87.6 tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021. 

C. Tujuan Kegiatan 

Audit Mutu Internal semester genap tahun 2021 ini bertujuan untuk melakukan 

audit penelitian dan pengabdian, mencakup standar IKU dan IKT yang terkait dengan 

Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   

D. Standar Mutu Yang Diaudit. 

UIN Sunan Kalijaga saat ini menerapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 

Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Tambahan UIN Sunan Kalijaga. 24 Standar Mutu 

SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar 

Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.  

                         Ada 5 Standar Mutu Tambahan UIN Sunan Kalijaga: 

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi. 

2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama. 

3. Standar Mahasiswa 

4. Standar Sumber Daya Manusia 
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5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana. 

             Ada 8 Standar Mutu Pendidikan: 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

2. Standar Isi Pembelajaran 

3. Standar Proses Pembelajaran 

4. Standar Penilaian Pembelajaran 

5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan 

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

      Ada 8 Standar Mutu Penelitian: 

1. Standar Hasil Penelitian 

2. Standar Isi Penelitian 

3. Standar Proses Penelitian 

4. Standar Penilaian Penelitian 

5. Standar Peneliti 

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 

7. Standar Pengelolaan Penelitian 

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 

      Ada 8 Standar Mutu Pengabdian: 

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm 

2. Standar Isi Pkm 

3. Standar Proses Pkm 

4. Standar Penilaian Pkm 

5. Standar Pelaksana Pkm 

6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm 

7. Standar Pengelolaan Pkm 

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm 

                Adapun Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI Genap 2021 ini 

difokuskan pada 16 Standar Mutu yang terdiri dari 8 Standar Penelitian dan 8 Standar 

Pengabdian, mencakup IKU dan IKT. Nama-nama Standar Mutu yang dimaksud sudah 

dijelaskan di atas.  
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan AMI Genap pada tahun 2021 ini difokuskan pada Prodi-

prodi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 60 Prodi dan 

LPPM. Berikut nama-nama Prodi dan LPPM beserta Auditornya: 

 

NO FAK PRODI/LEMBAGA AUDITOR 

    

1 FADIB Bahasa dan Sastra Arab (S1)  Drs. Abdul Rozak, M.Pd (Lead) 

Dr. Taosige Wau 

Dr Hikmah Endraswati, SE., M. Si 

 

  Sejarah dan Kebudayaan Islam 

(S1)  

  Ilmu Perpustakaan (S1)  

  Sastra Inggris (S1) Khoiro ummatin, M. Si (Lead) 

Early Maghfiroh Innayati, S.Ag., 

M.Si 

Rizaldi Yusfiarto, M.M. 

 

  Bahasa dan Sastra Arab (S2)  

  Sejarah Peradaban Islam (S2)  

2 FDK Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(S1)  

Dr. Erika Setyanti Kusumaputri. 

M.Si (Lead) 

Sulistyantoro Pangarso, SE, MSI 

Ika Kartika, M.Pd.Si 

 

  Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam (S1)  

  Pengembangan Masyarakat 

Islam (S1)  

  Manajemen Dakwah (S1)  Muhammad Hidayat Noor, 

M.Ag.(Lead) 

Candra Indraswari, M.Psi., 

Psikolog 

Rizal Al Hamid, MSI 

 

  Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)  

  Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(S2 )   

3 FSH Hukum Keluarga Islam (S1)  Drs. H. Mohamad. Yusup, M.Ag. 

(Lead) 

Idan Ramdani, S.Sos.I., M.A 

Mike Dewi Kurniasih, M.Pd 

 

  Perbandingan Madzhab (S1)  

  Hukum Tata Negara (S1)  Maharsi (Lead) 

Sumbaji Putranto, M.Pd. 

Nira Nurwulandari, M.Pd 

 

  Hukum Ekonomi Syariah (S1)  

  Ilmu Hukum (S1)  Dr. Sulistyaningsih,S.Sos,M.Si 

(Lead) 

Khairunnisa Etika Sari, SIP, MIP 

Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd 

 

  Ilmu Syariah (S2)  

  Ilmu Syariah (S3)  

4 FITK Pendidikan Bahasa Arab (S1)  Sumarsono (Lead) 

Farrah Syamala Rosyda, S.H., 

M.H. 

Anggari Marya Kresnowati, SE, 

ME 

 

  Pendidikan Agama Islam (S1)  

  Pendidikan Biologi (S1)  Dr. Dra . Mikhriani. M.M. (Lead) 

Dr. H. Zamakhsari, M.Pd.    Pendidikan. Fisika (S1)  
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Proborini Hastuti, M.H 

 

  Pendidikan. Kimia (S1)  Sunarsih,SE,M.Si. (Lead) 

Fitri Atur Arum, S.H, M.H, M.Sc 

Herawati, M. Pd 

 

  Pendidikan. Matematika (S1)  

  Menejemen Pendidikan Islam 

(S1)  

  Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(S1)  

Dr. H. Shofiyullah Muzammil 

(Lead) 

Galuh Tri Pambekti,S.E.I.,M.E.K 

Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A.  
  Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (S1)    

  Pendidikan Bahasa Arab (S2)  

  Pendidikan Agama Islam (S2)  Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si (Lead) 

Dwi Margo Yuwono, M.Hum  

Nilman Ghofur, M.Sos.  

 

  Magister Pendidikan Islam (S2)  

  Pendidikan Guru Madrasah 

Ibitidaiyah (S2) 

  Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(S2) 

Muchammad Abrori, S.Si., 

M.Kom. (Lead) 

Defi Insani Saibil, M.E.K. 

Nia Maharani Raharja, S.T., 

M.Eng. 

 

  Pendidikan Agama Islam (S3)  

  Pendidikan Bahasa Arab (S3)  

5 FUPI Aqidah dan Filsafat Islam (S1)  Dr. H. Sumedi, M. Ag. (Lead) 

Puspo Rohmi, M.Pd 

Fina Hanifa Hidayati, M.Pd. 

 

  Studi Agama -Agama (S1)  

  Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)  

  Ilmu Hadis (S1)  Dr. H. Abdul Mujib., M. Ag., CM. 

(Lead) 

Nurhapsari Pradnya 

Paramita,M.Pd.I 

Surur Roiqoh, SHI.MH. 

 

  Sosiologi Agama (S1)  

  Aqidah dan Filsafat Islam (S2)  

  Studi Agama -Agama (S2)  Andayani, S. IP, MSW (Lead) 

Denisa Apriliawati, M.Res.. 

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si 

 

  Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)  

6 FISHUM Ilmu Komunikasi (S1)  Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I. 

(Lead) 

Mardi Riyanto, S.Kom.,MM 

Syaifullahil Maslul, M.H. 

 

  Ilmu Psikologi (S1)  

  Ilmu Sosilogi (S1)  

7 SAINTEK Biologi (S1) Dr Nur Hidayat. M.Ag (Lead) 

Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M. 

Si. . 

Muhamad Iskhak, M.Pd. 

 

  Matematika (S1)  

  Kimia (S1)  

  Fisika (S1)  Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag (Lead) 

Khabiburrohman, S.Si. 

Heru Sulistya, M.Pd.  

 

  Teknik Informatika (S1)  

  Teknik Industri (S1)  Achmad Zainal Arifin (Lead) 

Rahmadhan Gatra, S.T., M.Kom. 

Pamuji, S. Ag., S. IPI., M IP.  

 

  Magister Informatika (S2) 
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8 FEBI Ekonomi Syariah (S1)  Dr. Shofwatul Uyun (Lead) 

A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.  

Ratna Eryani, S.Ag. 

 

  Perbankan Syariah (S1)  

  Akuntansi Syariah (S1)  

  Manajemen Keuangan Syariah 

(S1)   

Siti Jahroh, S.HI., M SI (Lead) 

Dra. Siti Khomsiyah 

Hendra Hidayat, S.Kom 

 
  Magister Ekonomi Syariah (S2)  

9 PASCA Prodi S2  Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom. 

(Lead) 

Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc., 

Ph.D. 

Ambar Sari Dewi., Ph.D 

 

  Prodi S3  

10 LPPM Pusat Penelitian Fatma Amilia, S.Ag, M.Si (Lead) 

Nur Riani, M.A 

Dr.rer.medic. Esti Wahyu 

Widowati, M.Si 

 

  Pusat Pengabdian 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya. Di 

samping keberhasilan kegiatan AMI juga didukung oleh tim auditor yang sudah ditetapkan 

berdasarkan surat kesediaan.  

 

A. Panitia 

 

N

o 
Nama Jabatan/Fak/Unit 

1. Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si. Penanggungjawab 

2. Dr. Irsyadunas, M.Ag. Ketua 

3. Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc. Sekretaris 

4. Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi. Anggota 

5. Muhammad Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT. Anggota 

6. Zaim Shiddiq, S.Si. Anggota 

7. Dewi Dwi Utari, S.Pd Anggota 

8. Tika Uswatun, S.E. Anggota 

 

B. Pelaksana 

 

No Nama Jabatan Auditee 

1. Drs. Abdul Rozak, M.Pd  Auditor  BSA (S1)  

SKI (S1)  

IP (S1) 
2. Dr. Taosige Wau Auditor  

3. Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si. Auditor 

4. Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si Auditor  SI (S1)  

BSA (S2)  

SPI (S2) 
5. Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si Auditor  

6. Rizaldi Yusfiarto, M.M. Auditor  

7. 
Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S. Psi., 

M. Si. 

Auditor  KPI (S1)  

BKI (S1)  

PMI (S1) 8. Sulistyantoro Pangarso, SE., M.S.I. Auditor  

9. Ika Kartika, S.Pd., M.Pd.Si. Auditor  

10. Muhammad Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag. Auditor  MD (S1) 

IKS (S1) 

KPI (S2) 
11. Candra Indraswari, M.Psi., Psikolog Auditor  

12. Rizal Al Hamid, M.S.I. Auditor  

13. Drs. H. Mohamad Yusup, M.S.I Auditor  HKI (S1) 

14. Idan Ramdani, M.A. Auditor  PM (S1) 

15. Dr.Maharsi, M.Hum. Auditor  HTN (S1) 

HES (S1) 16. Sumbaji Putranto, M.Pd. Auditor  

17. Nira Nurwulandari, M.Pd. Auditor  

18. Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si. Auditor  Ilmu Hukum (S1) 

Ilmu Syariah (S1) 

Ilmu Syariah (S3) 
19. Khairunnisa Etika Sari, M.IP. Auditor  

20. Inggit Dyaning Wijayanti, M.Pd. Auditor  

21. Sumarsono, ST., M. Kom. Auditor  PBA (S1) 

PAI (S1) 22. Farrah Syamala Rosyda, M.H. Auditor  

23. Anggari Marya Kresnowati, SE.,ME Auditor  
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No Nama Jabatan Auditee 

24. Dr. Dra. Hj. Mikhriani, MM Auditor P. Biologi (S1) 

P. Fisika (S1) 25. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si. Auditor  

26. Proborini Hastuti, M.H. Auditor  

27. Sunarsih, SE, M.Si. Auditor  P. Kimia (S1) 

P. Matematika (S1) 

MPI (S1) 
28. Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc. Auditor  

29. Herawati, S. Ag., M.Pd. Auditor  

30. Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag, M.Ag. Auditor  PIAUD (S1) 

PGMI (S1) 

PBA (S2) 
31. Galuh Tri Pambekti, M.E.K. Auditor  

32. Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos, M.A. Auditor  

33. Dr. Musthofa, S.Ag.,M.Si Auditor  PAI (S2) 

MPI (S2) 

PGMI (S2) 
34. Dwi Margo Yuwono, M.Hum Auditor 

35. Nilman Ghofur, M.Sos. Auditor  

36. Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom Auditor PIAUD (S2) 

PAI (S3) 

PBA (S3) 
37. Defi Insani Saibil, M.E.K. Auditor  

38. Nia Maharani Raharja, M.Eng. Auditor  

39. Dr. H. Sumedi, M.Ag. Auditor  AFI (S1) 

SAA (S1) 

IAT (S1) 
40. Puspo Rohmi, M.Pd. Auditor  

41. Fina Hanifa Hidayati, M.Pd. Auditor  

42. Dr. Abdul Mujib, M.Ag. Auditor  Ilmu Hadis (S1) 

SA (S1) 

AFI (S2) 
43. Nurhapsari Pradnya Paramita, M.Pd.I. Auditor  

44. Surur Roiqoh, M.H. Auditor  

45. Andayani, MSW Auditor  SAA (S2) 

IAT (S2) 46. Denisa Apriliawati, M. Res Auditor  

47. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si. Auditor  

48. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I. Auditor  Ilmu Komunikasi 

(S1) 

Psikologi (S1) 

Sosiologi (s1) 

49. Mardi Riyanto, S.Kom., MM. Auditor  

50. Syaifullahil Maslul, M.H 
Auditor 

51. Dr. Nur Hidayat, M.Ag Auditor  Biologi (S1) 

Matematika (S1) 

Kimia (S1) 
52. Muhamad Iskhak, M.Pd. Auditor  

53. Dr. H. Zamakhsari, M.Pd Auditor  

54. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Auditor  Fisika (S1) 

Teknik Informatika 

(S1) 
55. Khabiburrahman, S.Si. Auditor  

56. Heru Sulistya, M.Pd. Auditor  

57. Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D. Auditor  Teknik Industri 

(S1) 

Informatika (S2) 
58. Rahmadhan Gatra, S.T. Auditor  

59. Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP. Auditor  

60. Dr. Shofwatul Uyun, S.T.,M.Kom Auditor ES (S1) 

PS (S1) 

AS (S1) 
61. A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si Auditor  

62. Ratna Eryani, S.Ag Auditor 

63. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I. Auditor MKS (S1) 

ES (S2) 64. Dra. Siti Khomsiyah Auditor  

65. Hendra Hidayat, S.Kom Auditor  

66. Agus Mulyanto, S.Si, M.Kom. Auditor  IIS S2 

Prodi S3 PPs 67. Sri Utami Zuliana, S.Si., M.Sc  Auditor 

68. Ambar Sari Dewi, Ph.D Auditor 

69. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. Auditor  LPPM 

70. Nur Riani, M.A. Auditor  
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No Nama Jabatan Auditee 

71. Mike Dewi Kurniasih, M.Pd. Auditor  

 
 

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan AMI berlangsung beberapa tahap mulai dari pengisian form AMI 

sampai RTM, sebagai berikut: 

 

NO TANGGAL KEGIATAN 

1  10 – 20 Mei 2021 Pendaftaran auditor 

2  21 – 25 Mei 2021  Penyeleksian Auditor dan Pembagian Tugas 

3  31 Mei 2021 Sosialisasi pengisian Aplikasi AMI bagi Auditee 

4  31 Mei – 9 Juni 2021 Pengisian Aplikasi AMI oleh Auditee  

5  4 Juni 2021 Sosialisasi proses review Aplikasi AMI bagi 

Auditor 
6 10 – 12 Juni 2021 Review isian Aplikasi AMI oleh Auditor 

7  14 – 16 Juni 2021  Pelaksanaan audit lapangan AMI 

8  18 Juni 2021 Verifikasi dan penandatanganan hasil AMI oleh 

auditor dan auditi. 
9  21 Juni 2021 Penyerahan hasil AMI dari auditor ke LPM 

10 25 Juni 2021 RTM 
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BAB III 

HASIL AMI 

 

A. Rekapitulasi Hasil AMI 

 

1. Standar IKU 

 

No Prodi Temuan         Jumlah 

  Observasi Minor Mayor  

1 Bahasa dan Sastra Arab (S1)  1 - - 1 

2 Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)  2 5 - 7 

3 Ilmu Perpustakaan (S1)  1 4 - 5 

4 Sastra Inggris (S1) - - - - 

5 Bahasa dan Sastra Arab (S2)  1 - - 1 

6 Sejarah Peradaban Islam (S2)  10 11 15 36 

7 Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)  14 3 - 17 

8 Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)  1 - - 1 

9 Pengembangan Masyarakat Islam (S1)  1 - - 1 

10 Manajemen Dakwah (S1)  - 1 - 1 

11 Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)  - - - - 

12 Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2 )   13 2 4 19 

13 Hukum Keluarga Islam (S1)  - - - - 

14 Perbandingan Madzhab (S1)  - - - - 

15 Hukum Tata Negara (S1)  2 - - 2 

16 Hukum Ekonomi Syariah (S1)  12 13 15 40 

17 Ilmu Hukum (S1)  - - - - 

18 Ilmu Syariah (S2)  1 - - 1 

19 Ilmu Syariah (S3)  1 1 - 2 

20 Pendidikan Bahasa Arab (S1)  6 - - 6 

21 Pendidikan Agama Islam (S1)  - - - - 

22 Pendidikan Biologi (S1)  - 1 - 1 

23 Pendidikan. Fisika (S1)  4 3 3 10 

24 Pendidikan. Kimia (S1)  4 2 - 6 

25 Pendidikan. Matematika (S1)  - - - - 

26 Menejemen Pendidikan Islam (S1)  - - -- - 

27 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)  2 2 - 4 

28 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(S1)    

6 - - 6 

29 Pendidikan Bahasa Arab (S2)  13 3 - 16 

30 Pendidikan Agama Islam (S2)  - - - - 
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31 Magister Pendidikan Islam (S2)  9 - - 9 

32 Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah 

(S2) 

5 - 1 6 

33 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2) - - --  

34 Pendidikan Agama Islam (S3)  9 - - 9 

35 Pendidikan Bahasa Arab (S3)  8 1 2 11 

36 Aqidah dan Filsafat Islam (S1)  - - - - 

37 Studi Agama -Agama (S1)  - - - - 

38 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)  2 2 - 4 

39 Ilmu Hadis (S1)  5 - - 5 

40 Sosiologi Agama (S1)  - - - - 

41 Aqidah dan Filsafat Islam (S2)  1 - - 1 

42 Studi Agama -Agama (S2)  2 - - 2 

43 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)  1 - - -1 

44 Ilmu Komunikasi (S1)  - - - - 

45 Ilmu Psikologi (S1)  2 - - 2 

46 Ilmu Sosilogi (S1)  - - - - 

47 Biologi (S1) - - - - 

48 Matematika (S1)  - - - - 

49 Kimia (S1)  1 3 5 8 

50 Fisika (S1)  11 4 - 15 

51 Teknik Informatika (S1)  5 2 - 7 

52 Teknik Industri (S1)  1 2 - 3 

53 Magister Informatika (S2) 1 - - 1 

54 Ekonomi Syariah (S1)  5 - - 5 

55 Perbankan Syariah (S1)  4 - - 4 

56 Akuntansi Syariah (S1)  1 2 - 3 

57 Manajemen Keuangan Syariah (S1)   2 1 - 3 

58 Magister Ekonomi Syariah (S2)  5 - - 5 

59 Prodi S2  5 - - 5 

60 Prodi S3  8 - - 8 

61 LPPM 2 - - 2 
 

2. Temuan IKT 

 

No Prodi Temuan         Jumlah 

  Observasi Minor Mayor  

1 Bahasa dan Sastra Arab (S1)  - - - - 

2 Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)  - - - - 

3 Ilmu Perpustakaan (S1)  - - - - 
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4 Sastra Inggris (S1) - - - - 

5 Bahasa dan Sastra Arab (S2)  - - - - 

6 Sejarah Peradaban Islam (S2)  5 2 1 7 

7 Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)  5 - - 5 

8 Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)  1 - - 1 

9 Pengembangan Masyarakat Islam (S1)  - - - - 

10 Manajemen Dakwah (S1)  - - - - 

11 Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)  - - - - 

12 Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2 )   5 - - 5 

13 Hukum Keluarga Islam (S1)  - - - - 

14 Perbandingan Madzhab (S1)  - - - - 

15 Hukum Tata Negara (S1)  - - - - 

16 Hukum Ekonomi Syariah (S1)  5 3 - 8 

17 Ilmu Hukum (S1)  - - - - 

18 Ilmu Syariah (S2)  - - - - 

19 Ilmu Syariah (S3)  1 - - 1 

20 Pendidikan Bahasa Arab (S1)  - - - - 

21 Pendidikan Agama Islam (S1)  - - -- - 

22 Pendidikan Biologi (S1)  5 - - 5 

23 Pendidikan. Fisika (S1)  5 - - 5 

24 Pendidikan. Kimia (S1)  - - -- - 

25 Pendidikan. Matematika (S1)  - - - - 

26 Menejemen Pendidikan Islam (S1)  -- - - - 

27 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)  - - - - 

28 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(S1)    

- - - - 

29 Pendidikan Bahasa Arab (S2)  3 1 - 4 

30 Pendidikan Agama Islam (S2)  - - - - 

31 Magister Pendidikan Islam (S2)  4 - - 4 

32 Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah 

(S2) 

6 - - 6 

33 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2) - - --  

34 Pendidikan Agama Islam (S3)  4 - - 4 

35 Pendidikan Bahasa Arab (S3)  6 - 1 7 

36 Aqidah dan Filsafat Islam (S1)  - - -- - 

37 Studi Agama -Agama (S1)  - - - - 

38 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)  1 - - 1 

39 Ilmu Hadis (S1)  1 - - 1 

40 Sosiologi Agama (S1)  - - - - 
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41 Aqidah dan Filsafat Islam (S2)  - - -- - 

42 Studi Agama -Agama (S2)  2 - - 2 

43 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)  - - - - 

44 Ilmu Komunikasi (S1)  - - - - 

45 Ilmu Psikologi (S1)  - - - - 

46 Ilmu Sosilogi (S1)  - - - - 

47 Biologi (S1) - - - - 

48 Matematika (S1)  - - - - 

49 Kimia (S1)  - - -- - 

50 Fisika (S1)  4 1 - 5 

51 Teknik Informatika (S1)  3 - - 3 

52 Teknik Industri (S1)  4 - - 4 

53 Magister Informatika (S2) - - - - 

54 Ekonomi Syariah (S1)  1 - - 1 

55 Perbankan Syariah (S1)  1 - - 1 

56 Akuntansi Syariah (S1)  2 - - 2 

57 Manajemen Keuangan Syariah (S1)   1 - - 1 

58 Magister Ekonomi Syariah (S2)  1 - - 1 

59 Prodi S2  1 - - 1 

60 Prodi S3  2 - - 2 

61 LPPM - - -- - 

 

B. Grafik Temuan AMI Universitas tahun 2020 
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Grafik temuan AMI Universitas tahun 2021   
 

1 Temuan IKU 

 

    
 

               2. Temuan IKT 
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C. Grafik temuan AMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
 

1. IKU 

 

 
 

2. IKT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

D. Grafik temuan AMI Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 

 

1. IKU 

 

 
 

2. IKT 
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E. Rincian Temuan AMI Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam S1 

 

1. Rincian Temuan IKU 

 

No STANDAR INDIKATOR TEMUAN TINDAK LANJUT 

1 Hasil Penelitian  Jumlah mata kuliah pada 

Program Magister dan 

Program Doktor yang 

dikembangkan 

berdasarkan hasil 

penelitian/PkM DTPS 

belum memenuhi standar 

dalam 3 tahun terakhir 

(PMKI) ? 50% 

Observasi Tidak dalam wilayah 

prodi KPI S1 perlu data 

akurat koordinasi 

dengan pascasarjana 

2 UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta memiliki 

kelompok riset dan 

laboratorium riset yang 

fungsional yang 

ditunjukkan dengan:  

1) adanya bukti legal formal 

keberadaan 

kelompok riset dan 

laboratorium 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) 

belum bisa menghasilkan 

produk riset yang berdaya 

saing internasional 

 

Observasi 

3 Luaran penelitian dan 

PkM yang dihasilkan 

DTPS dalam 3 tahun 

terakhir yang mendapat 

pengakuan HKI; dalam 

bentuk Teknologi Tepat 

Guna, Produk, Karya 

Seni, Rekayasa Sosial, 

atau diterbitkan dalam 

bentuk Buku ber-ISBN, 

Book Chapter belum 

memenuhi standar (RLP) 

Observasi 
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? 1 (Program Sarjana) atau 

? 2 (Program Magister dan 

Program Doktor) 

4 Peneliti Penelitian dosen tetap 

program studi melibatkan 

mahasiswa program studi 

dalam tiga tahun terakhir 

belum memenuhi standar 

(PPDM) ? 25% (Program 

Sarjana) atau ? 50% 

(Program Magister) atau ? 

75% (Program Doktor). 

Observasi 

5 Pendanaan 

dan 

Pembiayaan 

Penelitian  

Dana dapat diperoleh 

melalui: a. pendapatan 

atas kegiatan/ income 

generating activities (jasa 

layanan profesi dan/atau 

keahlian, produk institusi, 

kerjasama kelembagaan, 

dll.). b. Sumber lain 

(hibah, dana lestari dan 

filantropis, dll.). belum 

bisa memenuhi kebutuhan 

operasional PT 

 

Observasi 

6 Persentase perolehan dana 

perguruan tinggi yang 

bersumber selain dari 

mahasiswa dan 

kementerian/lembaga 

terhadap total perolehan 

dana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta belum 

memenuhi standar (PDL) 

? 10% 

 

Minor  Belum menemukan data 

menayakan ke fakultas 

perlu list data lengkap di 

tingkat prodi fakultas 

sampai universitas 

7 

 

Ada Surat Keputusan 

Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

tentang mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan penelitian , 

namun tidak diketahui 

oleh pimpinan dan 

stakeholders 

Observasi 

8 Hasil 

Pengabdian 

Kepada 

Mutu, manfaat, kepuasan 

dan keberlanjutan 

kerjasama pendidikan, 

Observasi pengabdian masih di 

presepsiakan sebagai 

kegiatan sosial. 
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Masyarakat penelitian dan PkM yang 

relevan dengan program 

studi telah memenuhi 3 

aspek berikut:  

a). memberikan manfaat bagi 

program studi dalam 

pemenuhan proses 

pembelajaran, penelitian, 

PkM. b). Memberikan 

peningkatan kinerja 

tridharma dan fasilitas 

pendukung program studi. 

c) Memberikan kepuasan 

kepada mitra industri dan 

mitra kerjasama lainnya, 

namun tidak menjamin 

keberlanjutan kerjasama 

dan hasilnya 

minimnya anggaran 

uttuk sippor kegiatan 

PKM baik oleh 

universitas, fakultas 

maupun prodi. 

kebanyakan PKM 

dilakukan dalam 

kegiatan individual 

seperti ceramah, sebgai 

narasumber dalam 

peltihan dan lain-lain. 

perlu adanya formulasi 

baik dari sisi akademik 

maupun keuangan agar 

mampu memberikan 

motivasi dalam 

melakukan PKM yang 

terprogram 

memasukkan program 

PKm sebagai skala 

perioritas dalam rencana 

strategis Fakultas 

9 UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta memiliki 

bukti yang sahih tentang 

hasil monitoring dan 

evaluasi integrasi 

penelitian dan PkM 

terhadap pembelajaran, 

namun tidak ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan 

Observasi implementasi masih 

bersifat wacana belum 

menjadi aksi – belum 

adanya support 

pendukung berupa 

saran dan prasarana 

dalam program tindak 

lanjut yang dilakukan 

oleh unit kecil yaitu 

prodi 

- adanya kebijakan 

ataupun aturan yang 

memfokuskan pada 

terciptanya sarana dan 

prasarana dalam 

pelaksanaan program 

tindak lanjut 

- keberadaan pedoman 

monitoring dan evaluasi 

program PKM  

 keberadaan pedoman 

dalammpembuatan 

rencana kerja tahunan 

baik ditingkat fakultas 

maupun program studi 
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10 Jumlah luaran penelitian 

dan PkM dosen tetap 

dalam 3 tahun terakhir 

belum memenuhi standar 

(RLP) >= 1 

 

Observasi 

11 Pendanaan 

dan 

pembiayaan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

Rata-rata dana PkM dosen 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta per tahun 

dalam 3 tahun terakhir 

belum memenuhi standar 

(DPkMD) ? 5.000.000 

 

Observasi 

12 Persentase penggunaan 

dana PkM terhadap total 

dana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta belum 

memenuhi standar 

(PDPkM) >= 1% 

 

Observasi 

13 Perolehan dana selain dari 

mahasiswa belum 

memenuhi standar (PDL) 

? 10%. Perolehan dana 

melalui: a. Pendapatan 

atas kegiatan/income 

generating activities (jasa 

layanan profesi dan/atau 

keahlian, produk 

institusi, kerjasama 

kelembagaan, dll.), b. 

Sumber lain (hibah, dana 

lestari dan filantropis, 

dll.). 

Observasi 

14 Pengabdian 

kepada 

masyarakat  

Mutu, manfaat, kepuasan 

dan keberlanjutan 

kerjasama pendidikan, 

penelitian dan PkM yang 

relevan dengan program 

studi telah memenuhi 3 

aspek berikut: a. 

memberikan manfaat bagi 

program studi dalam 

pemenuhan proses 

pembelajaran, penelitian, 

PkM. b.belum  

Memberikan peningkatan 

kinerja tridharma dan 

fasilitas pendukung 

program studi, C. 

Memberikan kepuasan 

Observasi  
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kepada mitra industri dan 

mitra kerjasama lainnya, 

serta menjamin 

keberlanjutan kerjasama 

dan hasilnya 

15 Relevansi PkM pada 

UPPS memenuhi 3 dari 4 

unsur sebagai berikut: a. 

tidak memiliki peta jalan 

yang memayungi tema 

PkM dosen dan 

mahasiswa serta 

hilirisasi/penerapan 

keilmuan program studi. 

B. dosen dan mahasiswa 

melaksanakan PkM 

sesuai dengan peta jalan 

PkM. c. melakukan 

evaluasi kesesuaian PkM 

dosen dan mahasiswa dengan 

peta jalan. D. 

menggunakan hasil 

evaluasi untuk perbaikan 

relevansi 

PkM dan pengembangan 

keilmuan 

program studi 

 

 

Minor Minimnya data kegiatan 

PK yang dilakukan oleh 

dosen - dokumentasi 

Program PKM masih 

inklude dengan laporan 

BKD serdos sehingga 

perlu proses untuk 

melakukan inventarisasi 

diperlukan upaya untuk 

pembaharuan 

dokumentasi  

pembentukan tim untuk 

membuat rood map 

PKM 

- mamasukkan kegiatan 

pembuatan road map 

penelitian dalam 

kegiatan tahunan prodi – 

menerbitkan SK tim 

pembuatan roadmap 

PKM - mamasukkan 

kegiatan pembuatan 

road map penelitian 

dalam kegiatan tahunan 

prodi - menerbitkan SK 

tim pembuatan roadmap 

PKM 

16 1. Ada indikator kinerja, 

tapi tidak berorietasi 

dengan daya saing 

internasional. 

2. Jumlah luaran 

penelitian dan PkM dosen 

tetap dalam 3 tahun 

terakhir (RLP)? 1 

(untuk keseluruhan UIN 

Sunan Kalijaga dan 

Program Sarjana) atau ? 2 

(Program Magister dan 

Program Doktor). 

Minor 

17 Mutu, manfaat, kepuasan 

dan keberlanjutan 

kerjasama pendidikan, 

penelitian dan PkM yang 

relevan dengan program 

Observasi 
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studi tidak memenuhi 3 

aspek berikut: a. 

memberikan manfaat bagi 

program studi dalam 

pemenuhan proses 

pembelajaran, penelitian, 

PkM. b. Memberikan 

peningkatan kinerja 

tridharma dan fasilitas 

pendukung program studi,  

C. Memberikan 

kepuasan kepada mitra 

industri dan mitra 

kerjasama lainnya, serta 

menjamin keberlanjutan 

kerjasama dan hasilnya 

 

 

2. Rincian Temuan IKT 

 

No STANDAR INDIKATOR TEMUAN TINDAK LANJUT 

     

1 Peneliti Belum ada Salah satu 

anggota kegiatan 

penelitian adalah 

mahasiswa semester 6 

pada program studi 

pengusul proposal 

penelitian 

Observasi Dosen dan mahasiswa 

masih minim karya 

kolaborasi penelitian 

motivasi, reward dan 

program dari prodi 

program kolaborasi 

penelitian dosen dan 

mahasiswa di RKAKL 

2021 

2 Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

Ada Surat Keputusan 

Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

tentang mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan penelitian , 

namun tidak diketahui 

oleh pimpinan dan 

stakeholders 

Observasi 

3 Hasil 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Hasil Pengabdian tidak 

terkait erat dengan 

kebutuhan riil 

masyarakat, tidak 

atau belum mengacu 

kepada core keilmuan 

masing-masing Program 

Studi 

Observasi hasil pengabdian masih 

bersifat individual yang 

dilakukan oleh masing-

masing dosen. missal 

seperti Khutbah, 

ceramah, serta kegiatan-

kegiatan sosial lainya. 

Memediasi kegiatan 

pengabdian masyarakat 

dalam bentuk kolektif 

yang searah dengan 
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keilmuan prodi  

membentuk pusat studi 

dibawah prodi guna 

melakukan kerjasama 

pengabdian dengan 

lembaga lain. Misalnya 

melakukan pelatihan 

dan sosialisasi literasi 

media danlainya – 

mengintegrasikan 

kegiatan pendidikan 

dengan pengabdian 

kepada masyarakat. 

22issal memodifikasi 

kegiatan magang profesi 

menjadi magang karya 

berupa produksi karya 

kreatif baik karya 

broadcasting maupun 

jurnalistik yang 

bekerjasama dengan 

desa, kabupaten dan 

lainya. 

mengupayakan adanya 

buku panduan roadmap 

pengabdian prodi KPI. 

Rencana program ini 

akan dilakukan 

berbarengan dengan 

proses persiapan 

sertifikasi AUNQA 

pada tahun 2021. 

mengupayakan 

adanya buku panduan 

roadmap pengabdian 

prodi KPI. Rencana 

program ini akan 

dilakukan berbarengan 

dengan proses persiapan 

sertifikasi AUNQA 

pada tahun 2021. 

4 Jumlah Luaran 

pengabdian dosen belum 

mencapai nilai minimal 2 

setiap 

tahun 

 

Observasi -PKM dosen masih 

terarah pada kegiatan 

sosial yang bersifat 

individual  

menurunya produktifitas 

dosen dalam pkm yang 

berbasis penelitian 

- mengadakan kegiatan 

yang bisa mensupport 

kuantitas penelitian dan 
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pengabdian 

menganggarkan 

kegiatan tahunan khusus 

pada pengembangan 

penelitian yang berbasis 

pkm 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat  

Hasil Pengabdian tidak 

terkait erat dengan 

kebutuhan riil 

masyarakat 

Observasi  minimnya SDM pada 

lembaga LPPM yang 

spesifik pada tugas 

tindak lanjut  

pendampingan  

koordinasi dengan fakultas 

maupun prodi masih 

bersifat tentatif. yaitu 

pada konteks 

keterlibatan dosen 

dalam kegiatan KKN - 

kurangnya ketersediaan 

data berupa roadmap 

PKM dari masing-

masing prodi 

- ada upaya 

mensinergikan antara 

kegiatan PKM masing-

masing prodi dengan 

road map universitas  

kebijakan masing-masing 

prodi untuk membuat 

roadmap pKM 

- pedoman dan temple 

pembuatan PKM prodi  

 pedoman pelaksanaan 

PKM 
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BAB IV 

PENUTUP 

Penutup Laporan Kegiatan AMI semester genap tahun 2021  

berupa rekomendasi hasil AMI sebagai berikut: 

REKOMENDASI AMI KE-XVIII SEMESTER GENAP 2020/2021   

PERIODE MEI-JUNI 2021 DALAM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
 
 

NO REKOMENDASI PELAKSANA WAKTU KET 

1 Pelaksanaan AMI tahun 2021 secara umum berjalan 

lancar. Namun ada beberapa problem terkait dengan 

aplikasi AMI, sehingga perlu diperbaiki.  

LPM dan 

PTIPD 

Juli-Agustus 

2021 

 

2 Pemahaman terhadap standar mutu UIN Sunan Kalijaga 

29 Standar perlu ditingkatkan untuk bisa mengisi 

aplikasi  AMI dengan benar.  

Fakultas, 

Prodi dan 

Auditor 

Juli-Agustus 

2021 

 

3 Perlu pemahaman yang lebih mendalam dari pihak 

auditee terkait dengan sistem aplikasi AMI sehingga 

tidak terjadi kesalahan dalam mengisi yang berakibat 

fatal.   

Prodi, Unit 

dan Lembaga 

Juli-Agustus 

2021 

 

4 Perlu koordinasi yang lebih intensif antara pimpinan 

prodi, fakultas dan universitas dalam melaksanakan isi 

standar mutu, sehingga terjadi komunikasi yang sinergis 

antara Rektorat, Dekanat dan Prodi.  

Universitas, 

Fakultas dan 

Prodi 

Juli-Agustus 

2021 

 

5 Perlu pemahaman yang lebih mendalam bagi auditor 

terhadap isian aplikasi AMI yang sudah diisi oleh 

auditee, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan 

audit yang berakibat merugikan auditee.  

Auditor Juli-Agustus 

2021 

 

6 Perlu keseriusan semua Unit dan Lembaga  UIN Sunan 

Kalijaga untuk melaksanakan isi Standar Mutu secara 

benar dan sesuai dengan sasaran mutu, dalam rangka 

mewujudkan UIN Sunan Kalijaga Unggul.  

Semua Unit 

dan Lembaga  

Juli-Agustus 

2021 

 

 

       Yogyakarta, 25 Juni 2021 

Disetujui oleh : 

Ketua LPM 

 

 

 

Muhammad Fakhri Husein 
 

Irsyadunnas 

Disiapkan oleh : 

Kepala Pusat APM 

Al Makin 
Wahyudi 

Disahkan oleh : 

Rektor 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)
Auditee : Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

  

 1. HASIL PENELITIAN
1.1. Penelitian Terpublikasikan

PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan
keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogakarta memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai dengan pernyataan standar yang memuat landasan
pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta
berorientasi pada daya saing internasional

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogakarta
memiliki dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian sesuai dengan
pernyataan standar yang memuat

landasan pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya (termasuk
alokasi dana penelitian internal),

sasaran program strategis dan
indikator kinerja, serta berorientasi

pada daya saing internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogakarta
memiliki dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian sesuai dengan
pernyataan standar yang memuat

landasan pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya (termasuk
alokasi dana penelitian internal),

sasaran program strategis dan
indikator kinerja, namun belum

berorientasi pada daya saing
internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogakarta
memiliki dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian sesuai dengan
pernyataan standar yang memuat

landasan pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya (termasuk
alokasi dana penelitian internal),

namun belum menjelaskan sasaran
program strategis dan indikator

kinerja, serta berorientasi pada daya
saing internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogakarta tidak
memiliki dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian sesuai dengan
pernyataan standar yang memuat

landasan pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya (termasuk
alokasi dana penelitian internal),

sasaran program strategis dan
indikator kinerja, serta berorientasi

pada daya saing internasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki publikasi hasil penelitian di
jurnal bereputasi tingkat nasional dan/atau internasional, dan memiliki data

base hasil penelitian

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki publikasi hasil penelitian
di jurnal bereputasi tingkat nasional dan/atau internasional, dan tidak

memiliki data base hasil penelitian

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : perlu kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa, apresiasi karya penelitian dosen dan mahasiswa.
Penanganan (Correction) : dianggarkan dalan RKAKL 2021 di prodi.
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : program penelitian bersama mahasiswa dan dosen juga apresiasi pemberian anggaran penelitian lewat

prodi untuk memotivasi, kolaborasi penelitian bersama

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_3.%20RP3-JP%20UIN%202015.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Jika klasifikasi IKU sudah 'SESUAI" maka ttidak perlu dituliskan root cause analysis, correction, dan

perbaikan
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.2. Hasil Penelitian: Laporan Kegiatan Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan
keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4)
mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan mitra/pemberi
dana



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen laporan kegiatan
penelitian, yang memenuhi 5 aspek

1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,
4) mutakhir, dan 5) disampaikan

tepat waktu yang dibuat oleh
pengelola penelitian dilaporkan
kepada pimpinan UIN Sunan

Kalijaga dan mitra/pemberi dana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen laporan kegiatan
penelitian, yang memenuhi 5 aspek

1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,
4) mutakhir, dan 5) disampaikan

tepat waktu yang dibuat oleh
pengelola penelitian, namun belum
dilaporkan kepada pimpinan UIN
Sunan Kalijaga dan mitra/pemberi

dana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen laporan kegiatan
penelitian, yang memenuhi 5 aspek

1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,
4) mutakhir, dan 5) namun

disampaikan tidak tepat waktu yang
dibuat oleh pengelola penelitian

dilaporkan kepada pimpinan UIN
Sunan Kalijaga dan mitra/pemberi

dana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki dokumen laporan

kegiatan penelitian, yang memenuhi
5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3)

relevan, 4) mutakhir, dan 5)
disampaikan tepat waktu yang dibuat
oleh pengelola penelitian dilaporkan

kepada pimpinan UIN Sunan
Kalijaga dan mitra/pemberi dana

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Acuan klasifikasi dan dokumen sahih belum dilampirkan.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.3. Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik

PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki hasil penelitian yang sesuai dengan pernyataan standar yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki hasil penelitian yang sesuai

dengan pernyataan standar yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan dan budaya

akademik

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki hasil penelitian yang sesuai

dengan pernyataan standar yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan, namun tidak
mendukung budaya akademik

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki hasil penelitian yang sesuai

dengan pernyataan standar yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis, namun tidak
sesuai dengan otonomi keilmuan dan

budaya akademik

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki hasil penelitian yang

sesuai dengan pernyataan standar
yang memenuhi kaidah dan metode

ilmiah secara sistematis sesuai
dengan otonomi keilmuan dan

budaya akademik

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal sebesar 20% dari
jumlah total penelitian memiliki aspek integrasi-interkoneksi

Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum mencapai jumlah
minimal sebesar 20% dari jumlah total penelitian memiliki aspek integrasi-

interkoneksi

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  hasil hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan kaidah pedoman yang ditetapkan. bahkan jurnal sinta di UIN Suka melebihi jurnal sinta

milik UGM

http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11

http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/


Hasil Verifikasi : Dokumen hasil penelitian di program studi yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.4. Hasil Penelitian integratif Interkonektif
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki hasil penelitian yang mencerminkan keilmuan integratif-interkonektif dan disosialisasikan melalui publikasi
internasional

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki hasil penelitian yang

mencerminkan keilmuan integratif-
interkonektif dan disosialisasikan

melalui publikasi internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki hasil penelitian yang

mencerminkan keilmuan integratif-
interkonektif , namun belum

disosialisasikan melalui publikasi
internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki hasil penelitian, namun
belum secara jelas mencerminkan

keilmuan integratif-interkonektif dan
disosialisasikan melalui publikasi

internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki hasil penelitian yang
mencerminkan keilmuan integratif-
interkonektif dan disosialisasikan

melalui publikasi internasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Hasil penelitian yang mencerminkan core values UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (integratif-interkonektif, dedikatif-inovatif, inklusif-continuous

improvement) minimal sebanyak 20% dari jumlah total penelitian

Hasil penelitian yang mencerminkan core values UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (integratif-interkonektif, dedikatif-inovatif, inklusif-continuous
improvement) belum mencapai jumlah minimal sebanyak 20% dari jumlah

total penelitian

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Dokumen penelitian dosen-dosen di program studi yang telah publikasi di jurnal internasional
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.5. Hasil Penelitian: Integrasi Kegiatan Penelitian ke dalam Pembelajaran
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional

INDIKATOR
?UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang koprehensif dan rinci untuk mengitegrasikan kegiatan
penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal kebijakan dan pedoman yang
koprehensif dan rinci untuk mengitegrasikan

kegiatan penelitian dan PkM ke dalam
pembelajaran

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal kebijakan dan pedoman, namun

belum koprehensif dan rinci untuk
mengitegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke

dalam pembelajaran

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
dokumen formal kebijakan dan pedoman yang
koprehensif dan rinci untuk mengitegrasikan

kegiatan penelitian dan PkM ke dalam
pembelajaran

Klasifikasi IKU : Sesuai



Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  laporan kinerja UIN hal 68

https://uin-suka.ac.id/media/dokumen/100_20210422_LAPORAN_KINERJA_UIN_SUKA_YOGYA_2017.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Dokumen pedoman riset dan PkM dan road map riset prodi
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.6. Hasil Penelitian: Monev Integrasi Penelitian terhadap Pembelajaran
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran
yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi

integrasi penelitian dan PkM terhadap
pembelajaran yang ditindak lanjuti secara

berkelanjutan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi

integrasi penelitian dan PkM terhadap
pembelajaran, namun belum ditindak lanjuti

secara berkelanjutan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan
evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap

pembelajaran yang ditindak lanjuti secara
berkelanjutan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Belum ada dokumen/bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan

PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.7. Hasil Penelitian: Pemenuhan SN Dikti
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional

INDIKATOR
?UPPS memiliki bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian: a. Hasil penelitian: harus memenuhi
pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. B. Isi penelitian: memenuhi  kedalaman dan keluasan materi
penelitian sesuai capaian pembelajaran. C. Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. D. Penilaian penelitian memenuhi
unsur edukatif,  obyektif, akuntabel, dan transparan.

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UPPS memiliki bukti sahih tentang
pemenuhan SN Dikti Penelitian pada

proses pembelajaran terkait
penelitian: A. Hasil penelitian: harus
memenuhi pengembangan IPTEKS,

meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan daya saing bangsa.

B. Isi penelitian: memenuhi
kedalaman dan keluasan materi

penelitian sesuai capaian
pembelajaran. C. Proses penelitian:

mencakup perencanaan,

UPPS memiliki bukti sahih tentang
pemenuhan SN Dikti Penelitian pada

proses pembelajaran terkait
penelitian: A. Hasil penelitian: harus
memenuhi pengembangan IPTEKS,

meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan daya saing bangsa.

B. Isi penelitian: memenuhi
kedalaman dan keluasan materi

penelitian sesuai capaian
pembelajaran. C. Proses penelitian:

mencakup perencanaan,

UPPS memiliki bukti sahih tentang
pemenuhan SN Dikti Penelitian pada

proses pembelajaran terkait
penelitian: A. Hasil penelitian:

belum  memenuhi pengembangan
IPTEKS, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan daya
saing bangsa. B. Isi penelitian:

memenuhi  kedalaman dan keluasan
materi penelitian sesuai capaian

pembelajaran. C. Proses penelitian:
mencakup perencanaan,

UPPS tidak memiliki bukti sahih
tentang pemenuhan SN Dikti

Penelitian pada proses pembelajaran
terkait penelitian: A. Hasil
penelitian: harus memenuhi

pengembangan IPTEKS,
meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan daya saing bangsa.
B. Isi penelitian: memenuhi

kedalaman dan keluasan materi
penelitian sesuai capaian

pembelajaran. C. Proses penelitian:



pelaksanaan, dan pelaporan. D.
Penilaian penelitian memenuhi unsur

edukatif,  obyektif, akuntabel, dan
transparan

pelaksanaan, dan pelaporan. D.
Penilaian penelitian belum

memenuhi unsur edukatif,  obyektif,
akuntabel, dan transparan

pelaksanaan, dan pelaporan. D.
Penilaian penelitian memenuhi unsur

edukatif,  obyektif, akuntabel, dan
transparan

mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan. D.

Penilaian penelitian memenuhi unsur
edukatif,  obyektif, akuntabel, dan

transparan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_7.%20Template%20Roadmap%20Penelitian%20Prodi.pdf

 

http://lpm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/011_20180830_Pedoman%20Akademik%20Program%20Sarjana.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Peta jalan penelitian prodi telah diunggah, perlu ditambahkan proses evaluasi proses pembelajaran

terkait penelitian
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.8. Hasil Penelitian (PROGRAM SARJANA)
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional

INDIKATOR
Jumlah mata kuliah pada Program Sarjana yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir (NMKI) > 3

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi

4 3

Jumlah mata kuliah pada Program Sarjana yang dikembangkan
berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir (NMKI) >

3

Jumlah mata kuliah pada Program Sarjana yang dikembangkan
berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS belum memenuhi standar dalam 3

tahun terakhir (NMKI) > 3

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_7.%20Template%20Roadmap%20Penelitian%20Prodi.pdf

 

http://lpm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/011_20180830_Pedoman%20Akademik%20Program%20Sarjana.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Tambahkan rekapitulasi jumlah mata kuliah pada Program Sarjana yang dikembangkan berdasarkan

hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.9. Hasil Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional

INDIKATOR
Jumlah mata kuliah pada Program Magister dan Program Doktor yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir
(PMKI) ? 50% 



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi

4 3

Jumlah mata kuliah pada Program Magister dan Program Doktor yang
dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun

terakhir (PMKI) ? 50%.

Jumlah mata kuliah pada Program Magister dan Program Doktor yang
dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS belum memenuhi

standar dalam 3 tahun terakhir (PMKI) ? 50%.

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : tidak dalam wilayah prodi KPI S1
Penanganan (Correction) : perlu data akurat
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : koordinasi dengan pascasarjana

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : -
Hasil Verifikasi : -
Tanggal Verifikasi : -
Auditor : -

1.10. Hasil Penelitian: Kelompok Riset
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat berupa output: publikasi, prototype, karya, paten dan/HAKI, outcome: sitasi, produk baru,
penghargaan, atau implikasi kebijakan

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal
keberadaan kelompok riset dan laboratorium 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

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki kelompok riset dan

laboratorium riset yang fungsional
yang ditunjukkan dengan: 1) adanya

bukti legal formal keberadaan
kelompok riset dan laboratorium

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

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki kelompok riset dan

laboratorium riset yang fungsional
yang ditunjukkan dengan: 1) adanya

bukti legal formal keberadaan
kelompok riset dan laboratorium

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)
belum bisa menghasilkan produk

riset yang berdaya saing
internasional,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki kelompok riset dan

laboratorium riset yang fungsional
yang ditunjukkan dengan: 1) adanya

bukti legal formal keberadaan
kelompok riset dan laboratorium

riset, 2) keterlibatan aktif kelompok
riset dalam jejaring tingkat nasional

maupun internasional, serta 3) belum
bisa menghasilkan produk riset yang

bermanfaat untuk menyelesaikan
permasalahan di masyarakat, dan 4)

dihasilkannya produk riset yang
berdaya saing internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki kelompok riset dan
laboratorium riset yang fungsional

yang ditunjukkan dengan: 1) adanya
bukti legal formal keberadaan

kelompok riset dan laboratorium
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,

Klasifikasi IKU : Observasi



  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

UIN Sunan Kalijaga memiiki output penelitian
yang mencerminkan core values UIN Sunan

Kalijaga minimal sebesar 20% dari jumlah total
penelitian, dan memiliki database output

penelitian

UIN Sunan Kalijaga memiiki output penelitian
yang mencerminkan core values UIN Sunan

Kalijaga, % dari jumlah total penelitian, dan tidak
memiliki database output penelitian

UIN Sunan Kalijaga tidak  memiiki output
penelitian yang mencerminkan core values UIN

Sunan Kalijaga minimal sebesar 20% dari jumlah
total penelitian

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Tambahkan dokumen mengenai kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang

ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium 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 internasiona

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

1.11. Hasil Penelitian: Luaran Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat berupa output: publikasi, prototype, karya, paten dan/HAKI, outcome: sitasi, produk baru,
penghargaan, atau implikasi kebijakan

INDIKATOR
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir yang mendapat pengakuan HKI; dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk,
Karya Seni, Rekayasa Sosial, atau diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (RLP) ? 1 (Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister
dan Program Doktor)

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan
DTPS dalam 3 tahun terakhir yang mendapat

pengakuan HKI; dalam bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, atau
diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book
Chapter (RLP) ? 1 (Program Sarjana) atau ? 2

(Program Magister dan Program Doktor)

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan
DTPS dalam 3 tahun terakhir yang mendapat

pengakuan HKI; dalam bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, atau
diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book

Chapter belum memenuhi standar (RLP) ? 1
(Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister

dan Program Doktor)

Belum ada Luaran penelitian dan PkM yang
dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir yang

mendapat pengakuan HKI; dalam bentuk
Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni,

Rekayasa Sosial, atau diterbitkan dalam bentuk
Buku ber-ISBN, Book Chapter (RLP) ? 1

(Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister
dan Program Doktor)

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Belum ada dokumen luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan prodi dalam 3 tahun terakhir yang

mendapat pengakuan HKI; dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa
Sosial, atau diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, atau Book Chapter.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



1.12. hasil Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
Hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat berupa output: publikasi, prototype, karya, paten dan/HAKI, outcome: sitasi, produk baru,
penghargaan, atau implikasi kebijakan

INDIKATOR
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir yang mendapat pengakuan HKI;
dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial; atau diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter (NLP) ? 1
(Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister) atau ? 3 (Program Doktor)

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan
mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama
DTPS dalam 3 tahun terakhir yang mendapat

pengakuan HKI; dalam bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial; atau
diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book
Chapter  belum memenuhi standar (NLP) ? 1

(Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister)
atau ? 3 (Program Doktor)

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan
mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama
DTPS dalam 3 tahun terakhir yang mendapat

pengakuan HKI; dalam bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial; atau
diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book
Chapter  belum memenuhi standar (NLP) ? 1

(Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister)
atau ? 3 (Program Doktor)

Belum ada Luaran penelitian dan PkM yang
dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau

bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir yang
mendapat pengakuan HKI; dalam bentuk

Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni,
Rekayasa Sosial; atau diterbitkan dalam bentuk

Buku ber-ISBN, Book Chapter (NLP) ? 1
(Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister)

atau ? 3 (Program Doktor)

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
   

https://www.youtube.com/watch?v=pFJ9psgHg28

 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=2201550988037901881

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen telah diberikan mengenai output PkM Mahasiswa
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 2. ISI PENELITIAN
2.1. Isi Penelitian sudah sesuai dengan standar akademik ilmiah dan llintas disiplin

PERNYATAAN STANDAR
Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

INDIKATOR
Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (RLP) ? 1 (Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister dan Program
Doktor)

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi

4 3

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir
(RLP) ? 1 (Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister dan Program

Doktor)

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir
belum memenuhi standar (RLP) ? 1 (Program Sarjana) atau ? 2 (Program

Magister dan Program Doktor)

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Proposal penelitian terapan yang lolos verifikasi
direncanakan memiliki output berupa inovasi
serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat,

dunia usaha, dan/atau industri.

Proposal penelitian terapan yang lolos verifikasi
tidak direncanakan memiliki output berupa

inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat,

dunia usaha, dan/atau industri

Belum ada Proposal penelitian terapan yang lolos
verifikasi direncanakan memiliki output berupa
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat,
dunia usaha, dan/atau industri

Klasifikasi IKT : Sesuai



Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hi6kJDlZMPwzRpG5Sw8H9VV3wVooYrK3

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hi6kJDlZMPwzRpG5Sw8H9VV3wVooYrK3

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen telah menunjukkan uaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun

terakhir
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 3. PROSES PENELITIAN
3.1. Renstra Penelitian sesuai dengan pedoman kegiatan penelitian

PERNYATAAN STANDAR
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun pedoman kegiatan penelitian yang terdiri
atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian,
sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian yang memuat

landasan pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya (termasuk
alokasi dana penelitian internal),

sasaran program strategis dan
indikator kinerja, serta berorientasi

pada daya saing internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian yang memuat

landasan pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya (termasuk
alokasi dana penelitian internal),

sasaran program strategis dan
indikator kinerja, namun belum

berorientasi pada daya saing
internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal Rencana
Strategis Penelitian yang memuat

landasan pengembangan, peta jalan
penelitian, sumber daya (termasuk
alokasi dana penelitian internal),

namun belum tepat sasaran program
strategis dan indikator kinerja, serta

berorientasi pada daya saing
internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki dokumen formal

Rencana Strategis Penelitian yang
memuat landasan pengembangan,
peta jalan penelitian, sumber daya
(termasuk alokasi dana penelitian

internal), sasaran program strategis
dan indikator kinerja, serta

berorientasi pada daya saing
internasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_3.%20RP3-JP%20UIN%202015.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Tambahkan dokumen Rencana Strategis Penelitian Fakultas dan atau prodi yang memuat landasan

pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran
program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

3.2. Proses Penelitian: Kelompok riset
PERNYATAAN STANDAR
Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi
ketentuan pada point (1) dan (2),  juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kelompok riset dan laboratorium riset fungsional serta memenuhi pernyataan standar yang ditunjukkan
dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium 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



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki kelompok riset dan

laboratorium riset fungsional serta
memenuhi pernyataan standar yang
ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti
legal formal keberadaan kelompok

riset dan laboratorium 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

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki kelompok riset dan

laboratorium riset fungsional serta
memenuhi pernyataan standar yang
ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti
legal formal keberadaan kelompok

riset dan laboratorium 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)
namun belum bisa dihasilkannya
produk riset yang berdaya saing

internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki kelompok riset dan

laboratorium riset fungsional, namun
belum memenuhi standardan serga
memenuhi pernyataan standar yang
ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti
legal formal keberadaan kelompok

riset dan laboratorium 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

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki kelompok riset dan
laboratorium riset fungsional serta
memenuhi pernyataan standar yang
ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti
legal formal keberadaan kelompok

riset dan laboratorium 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

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Ada Laporan pertanggung-jawaban kegiatan kelompok riset/laboratorium
riset setiap tahun

Tidak ada Laporan pertanggung-jawaban kegiatan kelompok
riset/laboratorium riset setiap tahun

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/1505/laporan-kkn-semester-antarapendek-angkatan-102-universitas-islam-negeri-sunan-kalijaga-

tahun-akademik-20192020-kkn-konversi-mandir-dan-reguler

 

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/3008/contact-us.html

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Perlu dibuktikan kelompok riset dan laboratorium riset fungsional yang ada di program studi,

ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium 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.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

3.3. Proses Penelitian sudah sesuai dengan standar dan kaidah akademik
PERNYATAAN STANDAR
Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi
ketentuan pada point (1) dan (2),  juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

INDIKATOR
UPPS memenuhi 3 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa: a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, b.
dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. C. melakukan evaluasi
kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UPPS memenuhi 3 unsur relevansi
penelitian dosen dan mahasiswa: a.

memiliki peta jalan yang memayungi
tema penelitian dosen dan

mahasiswa, b. dosen dan mahasiswa
melaksanakan penelitian sesuai
dengan agenda penelitian dosen
yang merujuk kepada peta jalan

penelitian. C. melakukan evaluasi
kesesuaian penelitian dosen dan

mahasiswa dengan peta jalan

UPPS memenuhi 3 unsur relevansi
penelitian dosen dan mahasiswa: a.

memiliki peta jalan yang memayungi
tema penelitian dosen dan

mahasiswa, b. dosen dan mahasiswa
melaksanakan penelitian sesuai
dengan agenda penelitian dosen
yang merujuk kepada peta jalan

penelitian. C. namun belum
melakukan evaluasi kesesuaian
penelitian dosen dan mahasiswa

dengan peta jalan

UPPS memenuhi 3 unsur relevansi
penelitian dosen dan mahasiswa: a.

belum memiliki peta jalan yang
memayungi tema penelitian dosen

dan mahasiswa, b. dosen dan
mahasiswa melaksanakan penelitian

sesuai dengan agenda penelitian
dosen yang merujuk kepada peta
jalan penelitian. C. melakukan

evaluasi kesesuaian penelitian dosen
dan mahasiswa dengan peta jalan

UPPS belum memenuhi 3 unsur
relevansi penelitian dosen dan

mahasiswa: a. memiliki peta jalan
yang memayungi tema penelitian

dosen dan mahasiswa, b. dosen dan
mahasiswa melaksanakan penelitian

sesuai dengan agenda penelitian
dosen yang merujuk kepada peta
jalan penelitian. C. melakukan

evaluasi kesesuaian penelitian dosen
dan mahasiswa dengan peta jalan

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Ada Pedoman penyusunan proposal dan laporan skripsi/tesis untuk
mahasiswa yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogykarta

Tidak Ada Pedoman penyusunan proposal dan laporan skripsi/tesis untuk
mahasiswa yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogykarta

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/komunika/article/view/8654

 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=2201550988037901881

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Dokumen fakultas dan atau prodi, yaitu : a. peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan

mahasiswa, b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen
yang merujuk kepada peta jalan penelitian. C. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan
mahasiswa dengan peta jalan riset prodi.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 4. PENILAIAN PENELITIAN
4.1. Penilaian Penelitian

PERNYATAAN STANDAR
Penilaian proses dan hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 
c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil  penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
Kemanfaatan, merupakan penilaian penelitian berupa outcome yang dapat dimanfaatkan masyarakat, industri, dan/atau dunia usaha.

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4)
mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta dan
mitra/pemberi dana



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen laporan kegiatan
penelitian, yang memenuhi 5 aspek

1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,
4) mutakhir, dan 5) disampaikan

tepat waktu, yang dibuat oleh
pengelola penelitian dilaporkan
kepada pimpinan UIN Sunan

Kalijaga  Yogyakarta dan
mitra/pemberi dana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen laporan kegiatan
penelitian, yang memenuhi 5 aspek

1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,
4) mutakhir, dan 5) disampaikan

tepat waktu, yang dibuat oleh
pengelola penelitian, namun belum
dilaporkan kepada pimpinan UIN
Sunan Kalijaga  Yogyakarta dan

mitra/pemberi dana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen laporan kegiatan
penelitian, namun belum memenuhi

sebagian dari  5 aspek 1)
komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4)
mutakhir, dan 5) disampaikan tepat
waktu, yang dibuat oleh pengelola

penelitian dilaporkan kepada
pimpinan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dan mitra/pemberi dana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki dokumen laporan

kegiatan penelitian, yang memenuhi
5 aspek 1) komprehensif, 2) rinci, 3)

relevan, 4) mutakhir, dan 5)
disampaikan tepat waktu, yang
dibuat oleh pengelola penelitian

dilaporkan kepada pimpinan UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan

mitra/pemberi dana

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki format
atau template laporan kegiatan penelitian yang

memenuhi lima prinsip pernyataan standar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki format
atau template laporan kegiatan penelitian, namun
tidak memenuhi lima prinsip pernyataan standar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
format atau template laporan kegiatan penelitian
yang memenuhi lima prinsip pernyataan standar

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  laporan SPJ penelitian 

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/649/panduan-laporan-spj-penelitian-2019

laporan audit mutu internal LPM

http://lpm.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/177-Laporan-Audit-Mutu-Internal

Laporan kinerja UIN Sunan Kalijaga

https://uin-suka.ac.id/media/dokumen/100_20210422_LAPORAN_KINERJA_UIN_SUKA_YOGYA_2017.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen telah sesuai, perlu ditambahkan rekapitulasi dosen prodi yang mendapatkan hibah riset.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

4.2. Penilaian Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
Penilaian penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis,
atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran
yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi

integrasi penelitian dan PkM terhadap
pembelajaran yang ditindak lanjuti secara

berkelanjutan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi

integrasi penelitian dan PkM terhadap
pembelajaran, namun belum ditindak lanjuti

secara berkelanjutan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan
evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap

pembelajaran yang ditindak lanjuti secara
berkelanjutan

Klasifikasi IKU : Sesuai



  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Membuat pedoman penulisan tugas akhir, skripsi,
tesis, dan disertasi

Membuat pedoman penulisan tugas akhir, skripsi,
tesis, dan disertasi

Belum Membuat pedoman penulisan tugas akhir,
skripsi, tesis, dan disertasi

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://kpi.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/1706-Pedoman-Pengajuan-Judul-Skripsi

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : -
Hasil Verifikasi : -
Tanggal Verifikasi : -
Auditor : -

 5. PENELITI
5.1. Peneliti

PERNYATAAN STANDAR
Penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir

INDIKATOR
Penelitian dosen tetap program studi melibatkan mahasiswa program studi dalam tiga tahun terakhir (PPDM) ? 25% (Program Sarjana) atau ? 50%
(Program Magister) atau ? 75% (Program Doktor)

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Penelitian dosen tetap program studi melibatkan
mahasiswa program studi dalam tiga tahun

terakhir (PPDM) ? 25% (Program Sarjana) atau ?
50% (Program Magister) atau ? 75% (Program

Doktor)

Penelitian dosen tetap program studi melibatkan
mahasiswa program studi dalam tiga tahun

terakhir belum memenuhi standar (PPDM) ? 25%
(Program Sarjana) atau ? 50% (Program
Magister) atau ? 75% (Program Doktor).

Penelitian dosen tetap program studi belum
melibatkan mahasiswa program studi dalam tiga
tahun terakhir (PPDM) ? 25% (Program Sarjana)

atau ? 50% (Program Magister) atau ? 75%
(Program Doktor).

Klasifikasi IKU : Observasi

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Salah satu anggota kegiatan penelitian adalah mahasiswa semester 6 pada
program studi pengusul proposal penelitian

Belum ada Salah satu anggota kegiatan penelitian adalah mahasiswa
semester 6 pada program studi pengusul proposal penelitian

Klasifikasi IKT : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Dosen dan mahasiswa masih minim karya kolaborasi penelitian
Penanganan (Correction) : motivasi, reward dan program dari prodi
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : program kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa di RKAKL 2021

Dokumen Pendukung
  1 - SK 188.4 tgl. 2 Okt 2020 - Penelitian Dasar Interdisipliner Tanggap COVID 19

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hi6kJDlZMPwzRpG5Sw8H9VV3wVooYrK3

 

KINERJA IKU

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hi6kJDlZMPwzRpG5Sw8H9VV3wVooYrK3

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Telah terdapat penelitian dosen tetap program studi melibatkan mahasiswa program studi
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



 6. SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
6.1. Litabdimas Kemenag dan LPPM UIN Sunan Kalijaga

PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan penelitian

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian dan memfasilitasi yang
berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor Mayor

4 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sarana
dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk
mendukung penelitian dan memfasilitasi yang

berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sarana
dan prasarana namun tidak relevan dan mutakhir
untuk mendukung penelitian dan memfasilitasi
yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir
untuk mendukung penelitian dan memfasilitasi
yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
panduan standar pengelolaan sarana dan

prasarana penelitian

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
panduan standar pengelolaan sarana dan

prasarana penelitian

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum memiliki
panduan standar pengelolaan sarana dan

prasarana penelitian

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan. Kalijaga Yogyakarta dalam roadmap penelitian

2021-2025

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_7.%20Template%20Roadmap%20Penelitian%20Prodi.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Telah menunjukkan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian

dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

6.2. Litabdimas Kemenag, LPPM UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan penelitian

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi
aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika,
dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sistem informasi untuk

layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif memenuhi aspek-aspek
berikut: 1) ketersediaan layanan e-

learning perpustakaan (e-journal, e-
book, erepository, dll.), 2) mudah

diakses oleh sivitas akademika, dan
3) seluruh jenis layanan dievaluasi

secara berkala yang hasilnya
ditindak lanjuti untuk

penyempurnaan sistem informasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sistem informasi untuk

layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif memenuhi aspek-aspek
berikut: 1) ketersediaan layanan e-

learning perpustakaan (e-journal, e-
book, erepository, dll.), 2) mudah

diakses oleh sivitas akademika, dan
3) seluruh jenis layanan dievaluasi

secara berkala, namun hasilnya
belum ditindak lanjuti untuk

penyempurnaan sistem informasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sistem informasi untuk

layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif, namun belum semua
memenuhi aspek-aspek berikut: 1)

ketersediaan layanan e-
learning perpustakaan (e-journal, e-

book, erepository, dll.), 2) mudah
diakses oleh sivitas akademika, dan
3) seluruh jenis layanan dievaluasi

secara berkala yang hasilnya
ditindak lanjuti untuk

penyempurnaan sistem informasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki sistem informasi

untuk layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif memenuhi aspek-aspek
berikut: 1) ketersediaan layanan e-

learning perpustakaan (e-journal, e-
book, erepository, dll.), 2) mudah

diakses oleh sivitas akademika, dan
3) seluruh jenis layanan dievaluasi

secara berkala yang hasilnya
ditindak lanjuti untuk

penyempurnaan sistem informasi

Klasifikasi IKU : Sesuai



Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan luas 1200 m2 bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga khususnya mahasiswa prodi KPI.

Melayani pengunjung pada hari Senin – Sabtu mulai pukul 07.30 – 20.00. Setiap minggunya layanan perpustakaan mencapai 41 jam. Mahasiswa dapat
mengakses buku dan jurnal dalam bentuk soft maupun hard. Ada juga referensi digital seperti  Project Gutenberg, Google Books, Bartleby, Free
eBooks, Literatur.Org, Feedbooks, Open Library. Mahasiswa dapat mengakses jurnal internasional gratis melalui Portal Garuda, ERIC database dan
Globe Ethic.

Berikut e-Jurnal internasional yang sudah berlangganan di Perpustakaan dengan topik Komunikasi. Dalam database electronic journal yang ada di
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yaitu Ebscohost, Cambridge, Oxford, JSTOR, Emerald, AAAS, GALE dan SIAM.

Berbagai kebutuhan Dosen dan mahasiswa dalam bentuk manual book, seperti manual book Tri Dharma, SIA, Google Clasroom, E- learning dan
banyak lagi lainnya bisa diunduh melalui http://it.uinsuka.ac.id. 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Sarana dan prasarana yang mendukung telah memadai. Perlu ditambahkan rekapitulasi dosen-dosen

yang telah memanfaatkan, contoh riset atau karya dosen prodi yang ada di repositori UIN atau jumlah
dosen prodi yang meenggunakan e Learning. Data lebih baik lagi mengenai evaluasi berkala seluruh
jenis layanan yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

6.3. PROGRAM SARJANA
PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan penelitian

INDIKATOR
UPPS Program Sarjana memiliki realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program
pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UPPS Program Sarjana memiliki
realisasi investasi (SDM, sarana dan
prasarana) yang memenuhi seluruh
kebutuhan akan penyelenggaraan

program pendidikan, penelitian dan
PkM serta memenuhi standar

perguruan tinggi terkait pendidikan,
penelitian dan PkM

UPPS Program Sarjana memiliki
realisasi investasi (SDM, sarana dan
prasarana) yang memenuhi seluruh
kebutuhan akan penyelenggaraan

program pendidikan, penelitian dan
PkM, namun belum  memenuhi
standar perguruan tinggi terkait
pendidikan, penelitian dan PkM

UPPS Program Sarjana memiliki
realisasi investasi (SDM, sarana dan

prasarana), namun belum bisa
memenuhi seluruh kebutuhan akan

penyelenggaraan program
pendidikan, penelitian dan PkM

serta memenuhi standar perguruan
tinggi terkait pendidikan, penelitian

dan PkM

UPPS Program Sarjana tidak
memiliki realisasi investasi (SDM,

sarana dan prasarana) yang
memenuhi seluruh kebutuhan akan

penyelenggaraan program
pendidikan, penelitian dan PkM

serta memenuhi standar perguruan
tinggi terkait pendidikan, penelitian

dan PkM

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  renstra fakultas juga mendukung doktorisasi dan profesorisasi melalui program jangka panjang http://dakwah.uin-

suka.ac.id/media/dokumen_akademik/02_20210113_RENSTRA%202021%20rev_all.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Utamanya adalah dokumen realisasi RENSTRA mengenai investasi (SDM, sarana dan prasarana)

yang memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM
serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

http://it.uinsuka.ac.id/


 7. PENGELOLA PENELITIAN
7.1. LPPM UIN Sunan Kalijaga dan Litapdimas Kemenag

PERNYATAAN STANDAR
Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin
terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor Mayor

4 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja

institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna
menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi

secara konsisten, efektif, dan efisien

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja
institusi, namun belum  dilengkapi dengan tugas
dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi
perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan

efisien

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja

institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna
menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi

secara konsisten, efektif, dan efisien

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  berikut strukturnya :

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/2023-Struktur-Organisasi-LP2M

 

tugas fungsi :

https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/88-lppm

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen telah sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
8.1. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran. Dana pengelolaan penelitian  digunakan untuk membiayai:
a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
b. peningkatan kapasitas peneliti; dan.
c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

INDIKATOR
Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun (DPD ) ? Rp20.000.000,00

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor

4 2

Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun
(DPD ) ? Rp20.000.000,00

Rata-rata dana penelitian dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/tahun
belum memenuhi standar  (DPD ) ? Rp20.000.000,00

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
   

SK 188.4 tgl. 2 Okt 2020 - Penelitian Dasar Interdisipliner Tanggap COVID 19.pdf

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hi6kJDlZMPwzRpG5Sw8H9VV3wVooYrK3

Tindak Lanjut Auditor



Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen telah sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

8.2. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran. Dana pengelolaan penelitian  digunakan untuk membiayai:
a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
b. peningkatan kapasitas peneliti; dan.
c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

INDIKATOR
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (PDP) ? 5%

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor

4 2

Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (PDP) ? 5%

Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta belum mencapai standar (PDP) ? 5%

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  pedoman penelitian revisi covid

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_4.%20Pedoman%20Penelitian%20LPPM%202020.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Persentase penggunaan dana penelitian
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

8.3. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran. Dana pengelolaan penelitian  digunakan untuk membiayai:
a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
b. peningkatan kapasitas peneliti; dan.
c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

INDIKATOR
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (PDL)? 10%

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor

4 2

Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari
mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta (PDL)? 10%

Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari
mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta belum memenuhi standar (PDL)  ? 10%

Klasifikasi IKU : Minor

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : belum menemukan data
Penanganan (Correction) : menayakan ke fakultas
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : perlu list data lengkap di tingkat prodi fakultas samppai universitas

Dokumen Pendukung
  belum memiliki data

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Data mengenai persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan

kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana di Fakultas.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



8.4. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
PERNYATAAN STANDAR
Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

INDIKATOR
Dana dapat diperoleh melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi,
kerjasama kelembagaan, dll.). b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.)

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Dana dapat diperoleh melalui: a. pendapatan atas
kegiatan/income generating activities (jasa
layanan profesi dan/atau keahlian, produk

institusi, kerjasama kelembagaan, dll.). b. sumber
lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).

Dana dapat diperoleh melalui: a. pendapatan atas
kegiatan/income generating activities (jasa
layanan profesi dan/atau keahlian, produk

institusi, kerjasama kelembagaan, dll.). b. sumber
lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).

belum bisa memenuhi kebutuhan operasional PT

Belum ada Dana yang  diperoleh melalui: a.
pendapatan atas kegiatan/income generating

activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian,
produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.). b.
sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis,

dll.).

Klasifikasi IKU : Observasi

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Ada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tentang mekanisme pendanaan dan

pembiayaan penelitian yang diketahui oleh
pimpinan dan stakeholders

Ada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tentang mekanisme pendanaan dan
pembiayaan penelitian , namun tidak diketahui

oleh pimpinan dan stakeholders

Tidak Ada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tentang mekanisme

pendanaan dan pembiayaan penelitian yang
diketahui oleh pimpinan dan stakeholders

Klasifikasi IKT : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  belum menemukan data 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Belum terdaoat data mengenai; a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan

profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.). b. sumber lain (hibah, dana
lestari dan filantropis, dll.)

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 9. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
9.1. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

PERNYATAAN STANDAR
Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam
pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber
daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal Rencana

Strategis PkM yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan

PkM, sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), sasaran program
strategis dan indikator kinerja, serta

berorientasi pada daya saing
internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal Rencana

Strategis PkM yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan

PkM, sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), sasaran program

strategis dan indikator kinerja,
namun tidak berorientasi pada daya

saing internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal Rencana

Strategis PkM yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan

PkM, sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), namun tidak

sasaran program strategis dan
indikator kinerja, serta berorientasi

pada daya saing internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki dokumen formal

Rencana Strategis PkM yang
memuat landasan pengembangan,

peta jalan PkM, sumber daya
(termasuk alokasi dana PkM

internal), sasaran program strategis
dan indikator kinerja, serta

berorientasi pada daya saing
internasional

Klasifikasi IKU : Sesuai



  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Hasil Pengabdian sudah berparadigma Integrasi Interkoneksi, terkait erat
dengan kebutuhan riil masyarakat, mengacu kepada core keilmuan masing-
masing Program Studi, dapat dikonkritkan dengan jumlah publikasi PkM,

melalui forum ilmiah seminar, konferensi, atau yang sejenis) maupun
media cetak (jurnal, bunga rampai, buku, dan lain-lain

Hasil Pengabdian tidak terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat, tidak
atau belum mengacu kepada core keilmuan masing-masing Program Studi

Klasifikasi IKT : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : hasil pengabdian masih bersifat individual yang dilakukan oleh masing-masing dosen. misal seperti

Khutbah, ceramah, serta kegiatan-kegiatan sosial lainya.
Penanganan (Correction) : - memediasi kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk kolektif yang searah dengan keilmuan

prodi - membentuk pusat studi dibawah prodi guna melakukan kerjasama pengabdian dengan lembaga
lain. misalnya melakukan pelatihan dan sosialisasi literasi media danlainya - mengintegrasikan kegiatan
pendidikan dengan pengabdian kepada masyarakat. misal memodifikasi kegiatan magang profesi
menjadi magang karya berupa produksi karya kreatif baik karya broadcasting maupun jurnalistik yang
bekerjasama dengan desa, kabupaten dan lainya.

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : mengupayakan adanya buku panduan roadmap pengabdian prodi KPI. rencana program ini akan
dilakukan berbarengan dengan proses persiapan sertifikasi AUNQA pada tahun 2021.mengupayakan
adanya buku panduan roadmap pengabdian prodi KPI. rencana program ini akan dilakukan berbarengan
dengan proses persiapan sertifikasi AUNQA pada tahun 2021.

Dokumen Pendukung
  1. Rencana Program Kerja " persiapan Borang sertifikasi AUNQA yang sudah masuk pada RKKL 2021

2. Rencan Program Kerja "peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat Prodi KPI" yang masuk pada RKKL 2021 dan siap eksekusi.

 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Perlu dilakukan penyusunan dokumen mengenai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Rencana

Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing
internasional.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

9.2. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen hasil PKM sebagamana dimaksud dalam pernyataan standar, mencerminkan visi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban yang menunjukkan nilai
kebermanfaatan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen hasil PKM
sebagamana dimaksud dalam

pernyataan standar, mencerminkan
visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang unggul dan terkemuka dalam

pemaduan dan pengembangan
keislaman dan keilmuan bagi

peradaban yang menunjukkan nilai
kebermanfaatan bagi upaya
peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen hasil PKM
sebagamana dimaksud dalam

pernyataan standar, mencerminkan
visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang unggul dan terkemuka dalam

pemaduan dan pengembangan
keislaman dan keilmuan bagi

peradaban yang menunjukkan nilai
kebermanfaatan bagi upaya
peningkatan kesejahteraan
masyarakat, namun belum

memperlihatkan daya saing bangsa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen hasil PKM
sebagamana dimaksud dalam

pernyataan standar, mencerminkan
visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang unggul dan terkemuka dalam

pemaduan dan pengembangan
keislaman dan keilmuan bagi

peradaban, namun belum terlihat
menunjukkan nilai kebermanfaatan

bagi upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan daya

saing bangsa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki dokumen hasil PKM

sebagamana dimaksud dalam
pernyataan standar, mencerminkan

visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang unggul dan terkemuka dalam

pemaduan dan pengembangan
keislaman dan keilmuan bagi

peradaban yang menunjukkan nilai
kebermanfaatan bagi upaya
peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa

Klasifikasi IKU : Sesuai



  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Hasil Pengabdian terkait erat dengan bidang sosial dan keagamaan Hasil Pengabdian tidak atau belum terkait erat dengan bidang sosial dan
keagamaan

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - minimnya anggaran sebagai penopang kegiatan PKM - pelaksanaan kegiatan PKM yang bersifat

kolektif masih tersentral di LPPM - program kegiatan PKM masih berorientasi pada potensi SDM
Penanganan (Correction) : - penyediaan dana penelitian PKm - mengupayakan partisipasi fakultas dan prodi untuk memfokuskan

program kerja salah satunya pada pkm - strategi sinergisitas antara kualitas SDM dengan problematika
masyarakat

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - keberadaan kegiatan fakultas maupun prodi yang mengarah pada PKM - adanya road map PKM
fakultas dan Prodi

Dokumen Pendukung
  - Publikasi Hasil pengabdian yang di publis di website LPM

- Adanya panduan pelaksanaan PKM oleh LPM yang bisa diunduh di web LPM

- surat tugas atau SK kegiatan pendampingan desa

- pemberitaan kegiatan PKM

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Telah dilaksanakan PkM dan dilampirkan dokumen sesuai pernyataan standar
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

9.3. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

INDIKATOR
Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) ? 1 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program
Sarjana) atau ? 2 (Program Magister dan Program Doktor) 

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor

4 2

Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP)
? 1 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program

Sarjana) atau ? 2 (Program Magister dan Program Doktor)

Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
belum mencapai standar (RLP) ? 1 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan Program Sarjana) atau ? 2 (Program Magister dan Program

Doktor)

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : pengabdian masih tercentral pada beberapa dosen lama, penambahan SDM dosen CPNS baru yang

berjumlah 9 dosen belum maksimal dalam melakukakna kegiatan PKm. selain itu untuk kegiatan PKM
masih bersifat individual dalam bentuk ceramah, narasumber, pembina yayasan dan lainya. - masih ada
beberapa kegiatan PK yang tridak bersesuaian dengan keilmuan prodi

Penanganan (Correction) : - membuat center PKM prodi dalam bentuk pusat studi atau yang lain - membuat terobosan yang bisa
mengintegrasikan antara kegiatan PKM dangan penelitian dan pendidikan

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - membuat panduan berupa road map prodi - memfasilitasi kegiatan PKM dalam anggran kegiatan
Prodi

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3

tahun terakhir
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



9.4. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

INDIKATOR
Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi  telah memenuhi 3 aspek
berikut: a). memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. b). Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung program studi. c) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin
keberlanjutan kerjasama dan hasilnya 

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi  telah

memenuhi 3 aspek berikut: a).
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b).
Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung

program studi. c) Memberikan
kepuasan kepada mitra industri dan

mitra kerjasama lainnya, serta
menjamin keberlanjutan kerjasama

dan hasilnya

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi  telah

memenuhi 3 aspek berikut: a).
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b).
Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung

program studi. c) Memberikan
kepuasan kepada mitra industri dan

mitra kerjasama lainnya, namun
tidak menjamin keberlanjutan

kerjasama dan hasilnya

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi  telah

memenuhi 3 aspek berikut: a).
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b).
Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung

program studi. c) belum bisa
Memberikan kepuasan kepada mitra
industri dan mitra kerjasama lainnya,

serta menjamin keberlanjutan
kerjasama dan hasilnya

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi belum

memenuhi 3 aspek berikut: a).
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b).
Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung

program studi. c) Memberikan
kepuasan kepada mitra industri dan

mitra kerjasama lainnya, serta
menjamin keberlanjutan kerjasama

dan hasilnya

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - pengabdian masih di presepsiakan sebagai kegiatan sosial. - minimnya anggaran uttuk sippor

kegiatan PKM baik oleh universitas, fakultas maupun prodi. - kebanyakan PKM dilakukan dalam
kegiatan individual seperti ceramah, sebgai narasumber dalam peltihan dan lain-lain.

Penanganan (Correction) : - perlu adanya formulasi baik dari sisi akademik maupun keuangan agar mampu memberikan motivasi
dalam melakukan PKM yang terprogram

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - memasukkan program PKm sebagai skala perioritas dalam rencana strategis Fakultas

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Perlu dilakukan pemantauan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi sesuai 3 aspek berikut: a). memberikan
manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. b). Memberikan
peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. c) Memberikan kepuasan
kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan
hasilnya. Perlu dilakukan penggalian data berkala mengenai umpan balik kerjasama dari mitra.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

9.5. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mengarah pada terpenuhinya capaian
pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan
penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor Mayor

4 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal kebijakan dan pedoman yang

komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan
kegiatan penelitian dan PkM ke dalam

pembelajaran

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal kebijakan dan pedoman, namun

tidak komprehensif dan rinci untuk
mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke

dalam pembelajaran

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
dokumen formal kebijakan dan pedoman yang

komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan
kegiatan penelitian dan PkM ke dalam

pembelajaran

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - kegiatan PKM mahasiswa masih terkonsentrasi pada LPPM - Formatur pelaksanaan PKM

mahasiswa masih bersifat umum, merupakan gabungan dari berbagai mahasiswa dari fakultas yang
berbeda-beda tidak spesifik pada basik keilmuan

Penanganan (Correction) : - adanya pedoman PKM yang spesifik pada pelaksanaan PKM berbasis Prodi - branding dan
kerjasama PKM prodi dengan lembaga lain

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - adanya indikator keberhasilan PKM prodi yang tertuang dalam roadmap PKM - adanya kegiatan
fakultas dan prodi yang mengakomodir kegiatan PKM

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Perlu disusun dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, yang mencerminkan keilmuan
prodi sesuai visi misi.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

9.6. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mengarah pada terpenuhinya capaian
pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi
kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor Mayor

4 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,
dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan
terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke

dalam pembelajaran

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,
dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan,

namun belum terintegrasi kegiatan penelitian dan
PkM ke dalam pembelajaran

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian,
dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan
terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke

dalam pembelajaran

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - implementasi program masih dilandaskan pada rutinitas masa lalu yang terkadang berbenturan

dengan pedoman yang ada - pedoman yang ada terkadang berlainan dengan bangunan sistem yang
sudah ada

Penanganan (Correction) : - keberlanjutan program PKM seolah menjadi tangung jawab dan wewenang LPPM sehingga
diperlukan sebuah terobosan terhadap keterlibatan prodi - sistem pembelajaran masih berorientasi pad
culture teacher center. sehingga masih bersifat tekstual. sehingga diperlukan sebuah upaya untuk
membuat format pembelajaran yang selaras dengan problem masyarakat

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - pembenahan kurikulum yang berorientasi pada student center dan adabtable dengan problematikan
masyarakat - terobosan untuk menghasilkan strategi yang bisa mngintegrasikan antara PKM,
pendidikan dan penelitian

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Dilakukan penyusunan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas

secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran yang
menekankan keilmuan dan sesuai peta jalan riset-PkM prodi.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



9.7. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa
PERNYATAAN STANDAR
Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus mengarah pada terpenuhinya capaian
pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran
yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi

integrasi penelitian dan PkM terhadap
pembelajaran yang ditindak lanjuti secara

berkelanjutan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi

integrasi penelitian dan PkM terhadap
pembelajaran, namun tidak ditindak lanjuti secara

berkelanjutan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan
evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap

pembelajaran yang ditindak lanjuti secara
berkelanjutan

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - implementasi masih bersifat wacana belum menjadi aksi - belum adanya support pendukung berupa

saran dan prasarana dalam program tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kecil yaitu prodi
Penanganan (Correction) : - adanya kebijakan ataupun aturan yang memfokuskan pada terciptanya sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan program tindak lanjut
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - keberadaan pedoman monitoring dan evaluasi program PKM - keberadaan pedoman dalam

pembuatan rencana kerja tahunan baik ditingkat fakultas maupun program studi

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Belum dilakukan penyusunan bukti yang sahih tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi

penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

9.8. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat berupa output: publikasi, prototype, karya, paten dan/HaKI, outcome:
sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan

INDIKATOR
Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) >= 1

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi

4 3

Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP)
>= 1

Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
belum memenuhi standar (RLP) >= 1

Klasifikasi IKU : Observasi

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Jumlah Luaran pengabdian dosen minimal 2 setiap tahun Jumlah Luaran pengabdian dosen belum mencapai nilai minimal 2 setiap
tahun

Klasifikasi IKT : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -PKM dosen masih terarah pada kegiatan sosial yang bersifat individual - menurunya produktifitas

dosen dalam pkm yang berbasis penelitian
Penanganan (Correction) : - mengadakan kegiatan yang bisa mensupport kuantitas penelitian dan pengabdian
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : menganggarkan kegiatan tahunan khusus pada pengembangan penelitian yang berbasis pkm

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Belum dilakukan rekapitulasi jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.

Ditambahkan dokumen terkait.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



 10. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
10.1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR
LP2M menyusun pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami
oleh pemangku kepentingan

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki pedoman PkM yang

disosialisasikan, mudah diakses,
sesuai dengan rencana strategis

PkM, serta dipahami oleh pemangku
kepentingan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki pedoman PkM yang

disosialisasikan, mudah diakses,
sesuai dengan rencana strategis

PkM, namun belum dipahami oleh
pemangku kepentingan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki pedoman PkM yang

disosialisasikan, mudah diakses,
namun belum sesuai dengan rencana
strategis PkM, serta dipahami oleh

pemangku kepentingan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki pedoman PkM yang

disosialisasikan, mudah diakses,
sesuai dengan rencana strategis

PkM, serta dipahami oleh pemangku
kepentingan

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang berparadigma
Integrasi Interkoneksi

Tidak ada Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang
berparadigma Integrasi Interkoneksi

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  012_20210504_1. Pedoman PkM-edited.pdf (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

10.2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
LP2M menyusun pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2)
legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring
dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki bukti yang sahih tentang

pelaksanaan proses PkM yang
mencakup aspek: 1) tatacara

penilaian dan review, 2) legalitas
pengangkatan reviewer, 3) hasil
penilaian usul PkM, 4) legalitas

penugasan pelaksana
PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara
hasil monitoring dan evaluasi, serta

6) dokumentasi output

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki bukti yang sahih tentang

pelaksanaan proses PkM yang
mencakup aspek: 1) tatacara

penilaian dan review, 2) legalitas
pengangkatan reviewer, 3) hasil
penilaian usul PkM, 4) legalitas

penugasan pelaksana
PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara
hasil monitoring dan evaluasi, serta
6) belum ada dokumentasi output

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki bukti yang sahih tentang
pelaksanaan proses PkM, namun

belum mencakup semua  aspek: 1)
tatacara penilaian dan review, 2)

legalitas pengangkatan reviewer, 3)
hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas

penugasan pelaksana
PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara
hasil monitoring dan evaluasi, serta

6) dokumentasi output

UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki
bukti yang sahih tentang

pelaksanaan proses PkM yang
mencakup aspek: 1) tatacara

penilaian dan review, 2) legalitas
pengangkatan reviewer, 3) hasil
penilaian usul PkM, 4) legalitas

penugasan pelaksana
PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara
hasil monitoring dan evaluasi, serta

6) dokumentasi output

Klasifikasi IKU : Sesuai

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf


Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  012_20210604_4.pdf (uin-suka.ac.id)

012_20210604_3.pdf (uin-suka.ac.id)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (uin-suka.ac.id)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

10.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
LP2M menyusun pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti 

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan
review terhadap pelaksanaan proses PkM secara

berkala dan ditindaklanjuti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan
review terhadap pelaksanaan proses PkM secara

berkala, namun belum ditindaklanjuti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum
melakukan review terhadap pelaksanaan proses

PkM secara berkala dan ditindaklanjuti

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  012_20210604_2 ok.pdf (uin-suka.ac.id)

012_20210426_SOP KKN Konversi.pdf (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Penekannya adalah pada proses review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan

ditindaklanjuti. KKN tidak termasuk pada PkM
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

10.4. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
LP2M menyusun pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan
mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen pelaporan

kegiatan PkM dari pengelola PkM
kepada pimpinan UIN Sunan

Kalijaga dan mitra/pemberi dana
terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu

komprehensif, rinci, relevan,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen pelaporan

kegiatan PkM dari pengelola PkM
kepada pimpinan UIN Sunan

Kalijaga dan mitra/pemberi dana
terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu

komprehensif, rinci, relevan,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen pelaporan

kegiatan PkM dari pengelola PkM
kepada pimpinan UIN Sunan
Kalijaga, namun tidak kepada

mitra/pemberi dana terkait yang
memenuhi 5 aspek yaitu

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki dokumen pelaporan
kegiatan PkM dari pengelola PkM

kepada pimpinan UIN Sunan
Kalijaga dan mitra/pemberi dana

terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu
komprehensif, rinci, relevan,

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210604_4.pdf
http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210604_3.pdf
http://lppm.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/3270/penerjunan-mahasiswa-tim-pengabdian-masyarakat-di-desa-eduwisata
http://lppm.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/2891/mahasiswa-uin-suka-dan-pt-pln-persero-resmikan-rumah-karya-papua-sebagai-wujud-keberlanjutan-program-kkn-papua-emas
http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210604_2%20ok.pdf
http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210426_SOP%20KKN%20Konversi.pdf


mutakhir dan disampaikan tepat
waktu

mutakhir dan namun disampaikan
tidak tepat waktu

komprehensif, rinci, relevan,
mutakhir dan disampaikan tepat

waktu

mutakhir dan disampaikan tepat
waktu

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai. Perlu ditambahkan rekapitulasi kegiatan PkM yang telah dilakukan dosen.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

10.5. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat;
2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4. pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami
oleh pemangku kepentingan 

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah

diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM,
serta dipahami oleh pemangku kepentingan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah

diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM,
namun belum dipahami oleh pemangku

kepentingan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah

diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM,
serta dipahami oleh pemangku kepentingan

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal

sebagaimana dimaksud dalam
pernyataan standar, Rencana
Strategis PkM berparadigma

Integrasi Interkoneksi yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan

PkM, sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), sasaran program
strategis dan indikator kinerja, serta

berorientasi pada daya saing
internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal

sebagaimana dimaksud dalam
pernyataan standar, Rencana
Strategis PkM berparadigma

Integrasi Interkoneksi yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan

PkM, sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), sasaran program

strategis dan indikator kinerja,
namun belum berorientasi pada daya

saing internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki dokumen formal

sebagaimana dimaksud dalam
pernyataan standar, namun tidak
sesuai dengan Rencana Strategis

PkM berparadigma Integrasi
Interkoneksi yang memuat landasan

pengembangan, peta jalan PkM,
sumber daya (termasuk alokasi dana

PkM internal), sasaran program
strategis dan indikator kinerja, serta

berorientasi pada daya saing
internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki dokumen formal
sebagaimana dimaksud dalam
pernyataan standar, Rencana
Strategis PkM berparadigma

Integrasi Interkoneksi yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan

PkM, sumber daya (termasuk alokasi
dana PkM internal), sasaran program
strategis dan indikator kinerja, serta

berorientasi pada daya saing
internasional

Klasifikasi IKT : Sesuai

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/album


Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  012_20210504_1. Pedoman PkM-edited.pdf (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 11. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
11.1. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR
LP2M harus menyusun pedoman penilaian pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berisi minimal penilaian terhadap
proses dan hasil pengabdian

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup aspek tatacara penilaian dan review,
legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan
evaluasi, serta dokumentasi output PkM

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang

mencakup aspek tatacara penilaian dan review,
legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian

usul PkM, legalitas penugasan pelaksana
PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil

monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi
output PkM

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti
yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang

mencakup aspek tatacara penilaian dan review,
legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian

usul PkM, legalitas penugasan pelaksana
PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil

monitoring dan evaluasi, namun belum ada
dokumentasi output PkM

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM

yang mencakup aspek tatacara penilaian dan
review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil

penilaian usul PkM, legalitas penugasan
pelaksana PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil

monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi
output PkM

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Memiliki dokumen penilaian proses dan hasil
PKM yang memuat prinsip edukatif, objektif,

akuntabel dan transparan, yang memperhatikan
standar Hasil, Standar isi dan Standar Proses

pengabdian

Memiliki dokumen penilaian proses dan hasil
PKM yang memuat prinsip edukatif, objektif,

akuntabel dan transparan, , namun tidak
memperhatikan standar Hasil, Standar isi dan

Standar Proses pengabdian

Tidak Memiliki dokumen penilaian proses dan
hasil PKM yang memuat prinsip edukatif,
objektif, akuntabel dan transparan, yang

memperhatikan standar Hasil, Standar isi dan
Standar Proses pengabdian

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210426_SOP%20KKN%20Konversi.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen Sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 12. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
12.1. Program Pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) Pengabdian masyarakat berbasis Kemitraan dengan Desa (Desa Mitra); (2)
Pengabdian masyarakat berbasis Riset; dan, (3) Pengabdian masyarakat terintegrasi dengan mata kuliah field study Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan

INDIKATOR

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf


UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal sesuai dengan pernyataan standar, Rencana Strategis PkM yang memuat landasan
pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor Mayor

4 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal sesuai dengan pernyataan

standar, Rencana Strategis PkM yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber

daya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
dokumen formal sesuai dengan pernyataan

standar, namun tidak sesuai Rencana Strategis
PkM yang memuat landasan pengembangan, peta

jalan PkM, sumber daya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
dokumen formal sesuai dengan pernyataan

standar, Rencana Strategis PkM yang memuat
landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber

daya

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Menguasai metodologi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan
keilmuan dan keahlian masing- masing

Belum Menguasai metodologi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai
dengan keilmuan dan keahlian masing- masing

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_8.%20Template%20Roadmap%20PkM%20Prodi.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 13. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
13.1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan
memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sarana dan prasarana yang

relevan dan mutakhir untuk
mendukung pembelajaran,

penelitian, PkM, dan memfasilitasi
yang berkebutuhan khusus sesuai SN-

DIKTI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sarana dan prasarana yang

relevan dan mutakhir untuk
mendukung pembelajaran,

penelitian, PkM, dan namun belum
memfasilitasi yang berkebutuhan

khusus sesuai SN-DIKTI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sarana dan prasarana yang
relevan dan mutakhir namun tidak

mendukung pembelajaran,
penelitian, PkM, dan memfasilitasi

yang berkebutuhan khusus sesuai SN-
DIKTI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak memiliki sarana dan prasarana

yang relevan dan mutakhir untuk
mendukung pembelajaran,

penelitian, PkM, dan memfasilitasi
yang berkebutuhan khusus sesuai SN-

DIKTI

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Tersedianya fasilitas yang bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan
internal dan ada Kerjasama penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan

PkM dengan pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri

Tidak Tersedianya fasilitas yang bisa diakses oleh semua pemangku
kepentingan internal dan belum ada Kerjasama penyelenggaraan

pembelajaran, penelitian, dan PkM dengan pihak-pihak terkait, baik di
dalam maupun luar negeri

Klasifikasi IKT : Sesuai



Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_6.%20Pedoman%20Layanan%20PLD%20Difabel.pdf

 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

13.2. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi
aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika,
dan3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi 

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sistem informasi untuk

layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif memenuhi aspek-aspek
berikut: 1) ketersediaan layanan e-

learning, perpustakaan (e-journal, e-
book, e-repository, dll.),2) mudah
diakses oleh sivitas akademika,

dan3) seluruh jenis layanan
dievaluasi secara berkala yang
hasilnya ditindak lanjuti untuk

penyempurnaan sistem informasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sistem informasi untuk

layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif memenuhi aspek-aspek
berikut: 1) ketersediaan layanan e-

learning, perpustakaan (e-journal, e-
book, e-repository, dll.),2) mudah
diakses oleh sivitas akademika,

dan3) seluruh jenis layanan
dievaluasi secara berkala yang
hasilnya belum ditindak lanjuti
untuk penyempurnaan sistem

informasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memiliki sistem informasi untuk

layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif memenuhi aspek-aspek
berikut: 1) ketersediaan layanan e-

learning, perpustakaan (e-journal, e-
book, e-repository, dll.),2) mudah
diakses oleh sivitas akademika,

dan3) namun seluruh jenis layanan
itu belum dievaluasi secara berkala
yang hasilnya ditindak lanjuti untuk

penyempurnaan sistem informasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tidak  memiliki sistem informasi

untuk layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti

efektif memenuhi aspek-aspek
berikut: 1) ketersediaan layanan e-

learning, perpustakaan (e-journal, e-
book, e-repository, dll.),2) mudah
diakses oleh sivitas akademika,

dan3) seluruh jenis layanan
dievaluasi secara berkala yang
hasilnya ditindak lanjuti untuk

penyempurnaan sistem informasi

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lib.uin-suka.ac.id/

http://lib.uin-suka.ac.id/akses-database-e-journal/

http://digilib.uin-suka.ac.id/cgi/latest

http://lpm.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/177-Laporan-Audit-Mutu-Internal

http://lpm.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/177-Laporan-Audit-Mutu-Internal

http://lpm.uin-suka.ac.id/id/

 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Perlu ditambahkan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem informasi untuk layanan proses

pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif sesuai aspek-aspek yang ditetapkan.
Tujuannya untuk evaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem
informasi.

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



13.3. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang
dikelola UIN Sunan Kalijaga dan area sasaran kegiatan

INDIKATOR
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 pada Program Sarjana

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

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

pada Program Sarjana

Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)
memenuhi seluruh kebutuhan akan

penyelenggaraan program pendidikan, penelitian
dan PkM , namun belum memenuhi standar

perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian
dan PkM pada Program Sarjana

Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)
belum memenuhi seluruh kebutuhan akan

penyelenggaraan program pendidikan, penelitian
dan PkM serta memenuhi standar perguruan
tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM

pada Program Sarjana

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/91-spilabterpadu

https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/92-labagama

https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/94-internationaloffice

https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/95-cidc

https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/88-lppm

https://uin-suka.ac.id/id/page/kerjasama

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

13.4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang
dikelola UIN Sunan Kalijaga dan area sasaran kegiatan

INDIKATOR
Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran,
penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif pada Program Magister dan Program Doktor 

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

Persentase realisasi dana untuk investasi SDM
serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan
perencanaan investasi serta melebihi standar

pembelajaran, penelitian dan PkM untuk
mendukung terciptanya suasana akademik yang
sehat dan kondusif pada Program Magister dan

Program Doktor

Persentase realisasi dana untuk investasi SDM
serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan
perencanaan investasi serta melebihi standar

pembelajaran, penelitian dan PkM, namun belum
mendukung terciptanya suasana akademik yang
sehat dan kondusif pada Program Magister dan

Program Doktor

Persentase realisasi dana untuk investasi SDM
serta sarana dan prasarana tidak sesuai dengan
perencanaan investasi serta melebihi standar

pembelajaran, penelitian dan PkM untuk
mendukung terciptanya suasana akademik yang
sehat dan kondusif pada Program Magister dan

Program Doktor

Klasifikasi IKU : Sesuai



Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  https://litapdimas.uin-suka.ac.id/

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/foto/daftar/396

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/2170/penelitian-boptn-2021

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/2171/academic-writing-clinic-2021

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai. lebih baik lagi jika ada rekapitulasi dana / perencanaan kegiatan standar

pembelajaran, penelitian dan PkM
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

13.5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian

INDIKATOR
UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan
meningkatkan suasana akademik

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UPPS menyediakan sarana dan
prasarana yang mutakhir serta
aksesibiltas yang cukup untuk
menjamin pencapaian capaian

pembelajaran dan meningkatkan
suasana akademik

UPPS menyediakan sarana dan
prasarana yang mutakhir serta
aksesibiltas yang cukup untuk
menjamin pencapaian capaian

pembelajaran, namun belum bisa
meningkatkan suasana akademik

UPPS menyediakan sarana dan
prasarana yang mutakhir serta

aksesibiltas yang cukup, namun
belum bisa menjamin pencapaian

capaian pembelajaran dan
meningkatkan suasana akademik

UPPS tidak menyediakan sarana dan
prasarana yang mutakhir serta
aksesibiltas yang cukup untuk
menjamin pencapaian capaian

pembelajaran dan meningkatkan
suasana akademik

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://kpi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/3239/motivasi-mahasiswa-prodi-kpi-ajak-mahasiswa-angkatan-2014-untuk

http://kpi.uin-suka.ac.id/id/berita/index/0/2021/2

http://kpi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/2832/mahasiswa-kpi-raih-juara-1-lomba-essay-justicia

http://kpi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/3019/peningkatan-kemampuan-dosen-kpi-melalui-digital-research-training

http://kpi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/2632/satu-bulan-program-pendampingan-penulisan-artikel-terbilang-sukses

http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc

http://kpi.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/1844/beledu-jingga-novel-karya-mahasiswa-kpi-2016-hadir-di-tengah-pandemi-covid-19

 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



13.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

INDIKATOR
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor Mayor

4 2 1

Tersedianya sarana dan prasarana bagi
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang didasarkan standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan

keamanan

Tersedianya sarana dan prasarana bagi
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, namun belum didasarkan standar
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,

dan keamanan

Tidak Tersedianya sarana dan prasarana bagi
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang didasarkan standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan

keamanan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 14. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
14.1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

INDIKATOR
Tersedia dokumen pengelolaa PKM sesuai dengan pernyataan yang dimaksud

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor

4 2

Tersedia dokumen pengelolaa PKM sesuai dengan pernyataan yang
dimaksud

Tidak Tersedia dokumen pengelolaa PKM sesuai dengan pernyataan yang
dimaksud

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Tersedia dokumen pengelolaa PKM terintegrasi dengan program studi
sesuai dengan pernyataan yang dimaksud

Belum Tersedia dokumen pengelolaa PKM terintegrasi dengan program
studi sesuai dengan pernyataan yang dimaksud

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/id/dokumen

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_8.%20Template%20Roadmap%20PkM%20Prodi.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.



14.2. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok
pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM
yang berdaya saing nasional

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

UIN Sunan Kalijaga memiliki
kelompok pelaksana PkM yang

fungsional yang ditunjukkan dengan:
1) adanya bukti legal formal

keberadaan kelompok pelaksana
PkM, 2) dihasilkannya produk PkM

yang bermanfaat untuk
menyelesaikan permasalahan di

masyarakat, dan 3) dihasilkannya
produk PkM yang berdaya saing

nasional

UIN Sunan Kalijaga memiliki
kelompok pelaksana PkM yang

fungsional yang ditunjukkan dengan:
1) adanya bukti legal formal

keberadaan kelompok pelaksana
PkM, 2) dihasilkannya produk PkM

yang bermanfaat untuk
menyelesaikan permasalahan di

masyarakat, dan 3) belum
menghasilkan produk PkM yang

berdaya saing nasional

UIN Sunan Kalijaga memiliki
kelompok pelaksana PkM yang

fungsional yang ditunjukkan dengan:
1) adanya bukti legal formal

keberadaan kelompok pelaksana
PkM, 2) belum menghasilkan

produk PkM yang bermanfaat untuk
menyelesaikan permasalahan di

masyarakat, dan 3) dihasilkannya
produk PkM yang berdaya saing

nasional

UIN Sunan Kalijaga tidak memiliki
kelompok pelaksana PkM yang

fungsional yang ditunjukkan dengan:
1) adanya bukti legal formal

keberadaan kelompok pelaksana
PkM, 2) dihasilkannya produk PkM

yang bermanfaat untuk
menyelesaikan permasalahan di

masyarakat, dan 3) dihasilkannya
produk PkM yang berdaya saing

nasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210604_3.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210604_4.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210604_2%20ok.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Tampilkan dokumen kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya

bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang
bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang
berdaya saing nasional

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

14.3. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
LP2M harus menyusun pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR
Tersedia dokumen pengelolaan PKM sesuai dengan pernyataan yang dimaksud

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Minor

4 2

Tersedia dokumen pengelolaan PKM sesuai dengan pernyataan yang
dimaksud

Tidak Tersedia dokumen pengelolaan PKM sesuai dengan pernyataan yang
dimaksud

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_8.%20Template%20Roadmap%20PkM%20Prodi.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18



Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai, telah dilakukan penyusunan Road Map untuk dasar monitoring dan evaluasi
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

14.4. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

LP2M wajib:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. melakukan disseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 
7. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
8. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

10. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya

INDIKATOR
Tersedia dokumen dan terlaksana semua kegiatan pengelolaan PKM sesuai dengan pernyataan yang dimaksud

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

Tersedia dokumen dan terlaksana semua kegiatan
pengelolaan PKM sesuai dengan pernyataan yang

dimaksud

Tersedia Sebagian dokumen dan terlaksana
semua kegiatan pengelolaan PKM sesuai dengan

pernyataan yang dimaksud

Tidak Tersedia dokumen dan terlaksana semua
kegiatan pengelolaan PKM sesuai dengan

pernyataan yang dimaksud

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/id/album

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/2061/gandeng-pokdarwis-uin-sunan-kalijaga-kembangkan-desa-terban-kudus

http://lppm.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/2434/lppm-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta-menggelar-sekolah-pasar-di-desa-tirtonirmolo-kasihan-bantul-
yogyakarta

 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai indikator
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

14.5. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib:

1. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis  UIN Sunan Kalijaga;
2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat

dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta
mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian
kepada masyarakat secara berkelanjutan;

4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian
kepada masyarakat;

5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses
pengabdian kepada masyarakat;

6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada

masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

INDIKATOR
Tersedia dokumen dan terlaksana semua kegiatan pengelolaan PKM sesuai dengan pernyataan yang dimaksud



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

Tersedia dokumen dan terlaksana semua kegiatan
pengelolaan PKM sesuai dengan pernyataan yang

dimaksud

Tersedia Sebagian dokumen dan terlaksana
semua kegiatan pengelolaan PKM sesuai dengan

pernyataan yang dimaksud

Tidak Tersedia dokumen dan terlaksana semua
kegiatan pengelolaan PKM sesuai dengan

pernyataan yang dimaksud

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_8.%20Template%20Roadmap%20PkM%20Prodi.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_6.%20Pedoman%20Layanan%20PLD%20Difabel.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210426_SOP%20KKN%20Konversi.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_4.%20Pedoman%20Penelitian%20LPPM%202020.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai standar
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 15. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
15.1. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran

INDIKATOR
Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah (DPkMD) ? 5.000.000

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi

4 3

Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun
dalam 3 tahun terakhir adalah (DPkMD) ? 5.000.000

Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun
dalam 3 tahun terakhir belum memenuhi standar  (DPkMD) ? 5.000.000

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  Masih belum ada pembukuan yang pasti. selama ini pengabdian dosen masih bersifat pribadi

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : perlu dilakukan root cause analysis, correction dan perbaikan akar maslah untuk dapat melakukan

perhitungan rata-rata dana PkM dosen prodi per tahun
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

15.2. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran

INDIKATORPersentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . Jika (PDPkM) >= 1%



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi

4 3

Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta . Jika (PDPkM) >= 1%

Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta belum memenuhi standar (PDPkM) >= 1%

Klasifikasi IKU : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  belum punya data keseluruhan dana dari UIN Sunan kalijaga

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Belum dilakukan perhitungan dan analisis persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana

Prodi/Fakultas
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

15.3. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari
masyarakat

INDIKATOR

Perolehan dana selain dari mahasiswa (PDL) ? 10%. Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan
profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi

4 3

Perolehan dana selain dari mahasiswa (PDL) ? 10%. Perolehan dana
melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa

layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama
kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.).

Perolehan dana selain dari mahasiswa belum memenuhi standar (PDL)
? 10%. Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/income
generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk

institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari
dan filantropis, dll.).

Klasifikasi IKU : Observasi

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Ada Sumber dana yang terencana dan insidental dan ada bersumber dana
dari lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat

Tidak ada Sumber yang terencana dan insidental dan tidak ada bersumber
dana dari lembaga lain, b  aik di dalam maupun di luar negeri, atau dana

dari masyarakat

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  masih mencari data di universitas

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : -
Hasil Verifikasi : -
Tanggal Verifikasi : -
Auditor : -



15.4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin di atas digunakan untuk membiayai:

1. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
4. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
5. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM sesuai standar dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis
PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Mayor

4 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM sesuai standar
dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana

strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki pedoman PkM sesuai
standar dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan

rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sudah sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

15.5. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin di atas digunakan untuk membiayai:

1. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil
pengabdian kepada masyarakat; serta

2. peningkatan kapasitas pelaksana

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM sesuai standar dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis
PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Mayor

4 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman PkM sesuai standar
dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana

strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki pedoman PkM sesuai
standar dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan

rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan

Klasifikasi IKU : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210426_SOP%20KKN%20Konversi.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210504_1.%20Pedoman%20PkM-edited.pdf

http://lppm.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/012_20210312_4.%20Pedoman%20Penelitian%20LPPM%202020.pdf

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18



Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

 16. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
16.1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

PERNYATAAN STANDAR
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal keberadaan
kelompok pelaksana PkM. B. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. C. dihasilkannya produk
PkM yang berdaya saing nasional

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Mayor

4 3 1

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang
ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal

keberadaan kelompok pelaksana PkM. B.
dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat

untuk menyelesaikan permasalahan di
masyarakat. C. dihasilkannya produk PkM yang

berdaya saing nasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang
ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal

keberadaan kelompok pelaksana PkM. B.
dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat

untuk menyelesaikan permasalahan di
masyarakat. C. belum menghasilkan produk PkM

yang berdaya saing nasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang
ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal

keberadaan kelompok pelaksana PkM. B.
dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat

untuk menyelesaikan permasalahan di
masyarakat. C. dihasilkannya produk PkM yang

berdaya saing nasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Hasil Pengabdian terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat Hasil Pengabdian tidak terkait erat dengan kebutuhan riil masyarakat

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - minimnya SDM pada lembaga LPPM yang spesifik pada tugas tindak lanjut pendampingan -

koordinasi dengan fakultas maupun prodi masih bersifat tentatif. yaitu pada konteks keterlibatan dosen
dalam kegiatan KKN - kurangnya ktersediaan data berupa roadmap PKM dari masing-masing prodi

Penanganan (Correction) : - ada upaya mensinergikan antara kegiatan PKM masing-massing prodi dengan road map universitas -
kebijakan masing-masing prodi untuk membuat roadmap pKM

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - pedoman dan temple pembuatan PKM prodi - pedoman pelaksanaan PKM

Dokumen Pendukung : -

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Telah dilakukan kelompok pelaksana PkM yang fungsional. Root cause analysis, correction, dan

perbaikan akar masalah tidak perlu dituliskan.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

16.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat

INDIKATOR
Relevansi PkM pada UPPS memenuhi 4 unsur sebagai berikut: a. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta
hilirisasi/penerapan keilmuan program studi. B. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. c. melakukan evaluasi
kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. D. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan
program studi

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

Relevansi PkM pada UPPS
memenuhi 4 unsur sebagai berikut:

a. memiliki peta jalan yang
memayungi tema PkM dosen dan

mahasiswa serta hilirisasi/penerapan
keilmuan program studi. B. dosen

dan mahasiswa melaksanakan PkM
sesuai dengan peta jalan PkM. c.

melakukan evaluasi kesesuaian PkM
dosen dan mahasiswa dengan peta

Relevansi PkM pada UPPS
memenuhi 4 unsur sebagai berikut:

a. memiliki peta jalan yang
memayungi tema PkM dosen dan

mahasiswa serta hilirisasi/penerapan
keilmuan program studi. B. dosen

dan mahasiswa melaksanakan PkM
sesuai dengan peta jalan PkM. c.

melakukan evaluasi kesesuaian PkM
dosen dan mahasiswa dengan peta

Relevansi PkM pada UPPS
memenuhi 3 dari 4 unsur sebagai

berikut: a. tidak memiliki peta jalan
yang memayungi tema PkM dosen

dan mahasiswa serta
hilirisasi/penerapan keilmuan
program studi. B. dosen dan

mahasiswa melaksanakan PkM
sesuai dengan peta jalan PkM. c.

melakukan evaluasi kesesuaian PkM

Relevansi PkM pada UPPS tidak
memenuhi 4 unsur sebagai berikut:

a. memiliki peta jalan yang
memayungi tema PkM dosen dan

mahasiswa serta hilirisasi/penerapan
keilmuan program studi. B. dosen

dan mahasiswa melaksanakan PkM
sesuai dengan peta jalan PkM. c.

melakukan evaluasi kesesuaian PkM
dosen dan mahasiswa dengan peta



jalan. D. menggunakan hasil
evaluasi untuk perbaikan relevansi
PkM dan pengembangan keilmuan

program studi

jalan. D. belum menggunakan hasil
evaluasi untuk perbaikan relevansi
PkM dan pengembangan keilmuan

program studi

dosen dan mahasiswa dengan peta
jalan. D. menggunakan hasil

evaluasi untuk perbaikan relevansi
PkM dan pengembangan keilmuan

program studi

jalan. D. menggunakan hasil
evaluasi untuk perbaikan relevansi
PkM dan pengembangan keilmuan

program studi

Klasifikasi IKU : Minor

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - Minimnya data kegiatan PK yang dilakukan oleh dosen - dokumentasi Program PKM masih inklude

engan laporan BKD serdos sehingga perlu proses untuk melakukan inventarisasi
Penanganan (Correction) : - diperlukan upaya untuk pembaharuan dokumentasi - pembentukan tim untuk membuat rood map

PKM
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - mamasukkan kegiatan pembuatan road map penelitian dalam kegiatan tahunan prodi - menerbitkan

SK tim pembuatan roadmap PKM - mamasukkan kegiatan pembuatan road map penelitian dalam
kegiatan tahunan prodi - menerbitkan SK tim pembuatan roadmap PKM

Dokumen Pendukung
  02_20210113_RENSTRA 2021 rev_all.pdf (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Belum dilakukan evaluasi relevansi PkM pada UPPS memenuhi 4 unsur.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

16.3. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi:

1. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,

industri, dan/atau Pemerintah; atau
5. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

INDIKATOR
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma
institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan

VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan
tridharma institusi yang mencakup kerjasama

lokal/wilayah, nasional dan internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki
jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan

VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan
tridharma institusi yang mencakup kerjasama

lokal/wilayah, nasional, belum ada  internasional

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak memiliki
jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan

VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan
tridharma institusi yang mencakup kerjasama

lokal/wilayah, nasional dan internasional

Klasifikasi IKU : Sesuai

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Hasil Pengabdian sudah berparadigma Integrasi Interkoneksi Hasil Pengabdian belum berparadigma Integrasi Interkoneksi

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : - kegiatan PKM prodi belum bersifat kolektif
Penanganan (Correction) : - regrouping dosen berdasarkan keilmuan prodi - mediasi dalam bentuk wadah yang bisa dimanfaatkan

sebagai wadah untuk melakukan kegitana PKM yang berorientasi pada terciptanya kegiatan PKM
mengandung asas integrasi interkoneksi dan berbasis pendekatan kolektif

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : - pusat studi dibawah prodi - program pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat terkait bidabng
keilmuan prodi dan problematika bangsa dan negara - pusat studi dibawah prodi - program
pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat terkait bidabng keilmuan prodi dan problematika
bangsa dan negara

Dokumen Pendukung
  UIN Sunan Kalijaga (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11

http://dakwah.uin-suka.ac.id/media/dokumen_akademik/02_20210113_RENSTRA%202021%20rev_all.pdf
https://uin-suka.ac.id/id/page/kerjasama


Hasil Verifikasi : Belum dilakukan membangun jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan
bermanfaat bagi pengembangan tridharma Prodii yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional
dan internasional

Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

16.4. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi:

1. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,

industri, dan/atau Pemerintah; atau
5. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

INDIKATOR

1. Ada indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) ? 1 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga dan Program Sarjana)

atau ? 2 (Program Magister dan Program Doktor)

   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor

4 3 2

1. Ada indikator kinerja, serta berorientasi
pada daya saing internasional.

2. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen
tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) ? 1
(untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga
dan Program Sarjana) atau ? 2 (Program
Magister dan Program Doktor).

1. Ada indikator kinerja, serta berorientasi
pada daya saing internasional.

2. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen
tetap dalam 3 tahun terakhir belum
memenuhi standar (RLP) ? 1 (untuk
keseluruhan UIN Sunan Kalijaga dan
Program Sarjana) atau ? 2 (Program
Magister dan Program Doktor).

1. Ada indikator kinerja, tapi tidak
berorietasi dengan daya saing
internasional.

2. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen
tetap dalam 3 tahun terakhir (RLP) ? 1
(untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga
dan Program Sarjana) atau ? 2 (Program
Magister dan Program Doktor).

Klasifikasi IKU : Minor

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
   BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Abdul Rozak SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Insidental
(Sosialisasi pencegahan dan penanganan
penularan Covid-19 di wilayah dusun Jaranan Rt
06 Panggungharjo Sewon), tingkat Lokal (PT /
Sekolah), asal dana Mandiri, guna dana:
Pengabdian Kepada Masyarakat, No. surat:
B-990.1/Un.02/DD/TU.00.1/11/2020

1

2 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /
ceramah kepada masyarakat - Insidental
(Sosialisasi pencegahan dan penanganan
penularan Covid-19 di wilayah dusun Jaranan Rt
05 Panggungharjo Sewon), tingkat Lokal (PT /
Sekolah), asal dana Mandiri, guna dana:
Pengabdian Kepada Masyarakat, No. surat:
B-970.4/Un.02/DD/TU.00.1/11/2020

1

3 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /
ceramah kepada masyarakat - Insidental
(Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan
Penularan Covid-19 di Wilayah Dusun Jaranan Rt
04 Panggungharjo Sewon Bantul), tingkat Lokal
(PT / Sekolah), asal dana Mandiri, guna dana:
Pengabdian Kepada Masyarakat, No. surat:
B-934.8/Un.02/DD/TU.00.1/11/2020

 

BIDANG PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

No Nama Kegiatan
Pak Zamroni

SKS

 



1 Memberi latihan
/ penyuluhan /
penataran /
ceramah kepada
masyarakat -
Insidental (Men
gembangkan
Keilmuan
Komunikasi
untuk
Pengajaran,
Penelitian dan
pengabdian
dalam Berbagai
Perspektif),
tingkat Nasional

1

 
 BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Saptoni SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Insidental (Webinar
Nasional: Peningkatan Mutu Manajemen Jurnal
dan Open Journal System (PEKAN UTAMA
OJS) Sesi II), tingkat Nasional, asal dana
Kementerian Agama, guna dana: Investasi SDM

1

 BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Khoiro ummatin SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Terjadwal ? 1
semester (Pembinaan Keagamaan Terhadap
Jama'ah Pengajian MTQ (Majelis Ta'lim al
Qur'an) Pada Masa Pandemi Covid 19 di
Srimulyo Piyungan Bantul), tingkat Lokal (PT /
Sekolah), asal dana Mandiri, guna dana:
Pengabdian Kepada Masyarakat

 

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan M. Sahlan SKS
1 Kegiatan Keagamaan (Khutbah dan Imam sholat

Jum'at di Masjid Al-Mttaqin. Salakan. Potorono.
Banguntapan. Bantul), tingkat Lokal (PT /
Sekolah)

1

2 Memberi pelayanan kepada masyarakat -
Kegiatan sebanyak 20 kali berdasarkan bidang
keahlian (Dakwah Melalui Komunikasi Antar
Paribadi Dalam Penyembuhan Penyakit), tingkat
Nasional

1.5

3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Ibu Annisa SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Terjadwal ? 1
semester (Pengasuh dan pengisi pengajian rutin
Ibu2 di Dusun Badran, Kranggan, Temanggung
setiap hari Sabtu Sore), tingkat Lokal (PT /
Sekolah), asal dana Mandiri, guna dana:
Pengabdian Kepada Masyarakat, No. surat:
B-170.2/Un.02/DD/TU.00.1/03/2019

2

3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

No Nama Kegiatan
Ibu Evi

SKS

1 Memberi latihan
/ penyuluhan /
penataran /
ceramah kepada
masyarakat -
Terjadwal ? 1
semester
(Ceramah
Rutin), tingkat
Lokal (PT /
Sekolah), asal
dana Mandiri,
guna dana:
Pengabdian
Kepada

2



Masyarakat, No.
surat: B-655.4/
Un.02/DD/TU.0
0.1/08/2020

2 Kegiatan
Keagamaan
(Fasilitator
Program
Pelatihan
Bimbingan
Teknis
Bimbingan
Perkawinan
Kerjasama
Kemenag RI
dan Pimpinan
Pusat
'Aisyiyah),
tingkat
Nasional, asal
dana
Kementerian
Agama, guna
dana:
Pengabdian
Kepada
Masyarakat, No.
surat: B-883.5/
Un.02/DD/TU.0
0.1/10/2020

1

3 Kegiatan Sosial
(Moderator
Diskusi Online
berseri ke #4
dengan tema:
Budaya Baru di
Masa Pandemi
Corona), tingkat
Nasional, asal
dana Lembaga /
Institusi Di Luar
Kemendiknas,
guna dana:
Pengabdian
Kepada
Masyarakat, No.
surat: B-1221.3
4/Un.02/DD/TU
.00.1/12/2020

1

 
 BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Pak Nanang SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Insidental (panelis
dalam FGD Riset indeks kualitas program telivisi
yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran
Indonesia ), tingkat Nasional, asal dana
Kementerian Lain, guna dana: Penelitian

1

2 Pengurus Yayasan (menjadi pengurus yayasan
SPIRIT DAKWAH), tingkat Nasional, asal dana
Yayasan, guna dana: Penyelenggaraan
Pendidikan, No. surat:
B-445.22/Un.02/DD/TU.00.1/07/2019

1

 BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan pak Khadiq SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Terjadwal ? 1
semester (Mengajar Santri malam hari), tingkat
Lokal (PT / Sekolah), asal dana Mandiri, guna
dana: Pengabdian Kepada Masyarakat

2

. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Pak Kholili SKS
1 Kegiatan Keagamaan (Tahun baru hijriyah

Maulid nabi Jiha-shalat-sukses Musibah corona
Islam dan dakwah), tingkat Lokal (PT / Sekolah),
asal dana Mandiri, guna dana: Pengabdian

1



Kepada Masyarakat, No. surat:
B-896.12/Un.02/DD/TU.00.1/10/2020

3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Akhmad Rifa’i SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Insidental
(Melakukan Asessmen Lapangan), tingkat
Nasional, asal dana Kementerian Lain, No. surat:
B-866.7/Un.02/DD/TU.00.1/10/2020

1

2 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /
ceramah kepada masyarakat - Insidental
(Memberikan pelatihan Asesmen Lapanngan),
tingkat Nasional, asal dana Kementerian Lain,
No. surat: B-940.9/Un.02/DD/TU.00.1/11/2020

1

3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Hamdan Daulay SKS
1 Menulis Karya Pengabdian (Kementerian Agama

dan Penguatan Toleransi), tingkat Nasional, asal
dana Mandiri, guna dana: Pengabdian Kepada
Masyarakat, sifat pengabdian: mandiri, posisi:
ketua

2

3. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Nama Kegiatan Ibu Alim SKS
1 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /

ceramah kepada masyarakat - Insidental
(Kesalingan Suami-Istri dalam Keluarga Muslim),
tingkat Nasional, asal dana Mandiri, guna dana:
Investasi SDM

1

2 Memberi latihan / penyuluhan / penataran /
ceramah kepada masyarakat - Insidental (Menjadi
Narasumber Masjid UIN Sunan Kalijaga:
Menjadikan Ramadhan Penuh Berkah Bersama
Keluarga di Masa Pandemi Covid-19), tingkat
Nasional, asal dana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, guna dana: Investasi SDM

1

 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-06-18
Hasil Verifikasi : Dokumen sesuai
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.

16.5. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
PERNYATAAN STANDAR

Hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi:

1. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,

industri, dan/atau Pemerintah; atau
5. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

INDIKATOR

Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi  telah memenuhi 3 aspek
berikut: a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. b. Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung program studi, C. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin
keberlanjutan kerjasama dan hasilnya



   Acuan Klasifikasi IKU:
  Sesuai Observasi Minor Mayor

4 3 2 1

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi  telah

memenuhi 3 aspek berikut: a.
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b.
Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung

program studi, C. Memberikan
kepuasan kepada mitra industri dan

mitra kerjasama lainnya, serta
menjamin keberlanjutan kerjasama

dan hasilnya

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi  telah

memenuhi 3 aspek berikut: a.
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b.
belum Memberikan peningkatan

kinerja tridharma dan fasilitas
pendukung program studi, C.

Memberikan kepuasan kepada mitra
industri dan mitra kerjasama lainnya,

serta menjamin keberlanjutan
kerjasama dan hasilnya

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi  telah

memenuhi 3 aspek berikut: a.
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b.
Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung

program studi, C. Belum
Memberikan kepuasan kepada mitra
industri dan mitra kerjasama lainnya,

serta menjamin keberlanjutan
kerjasama dan hasilnya

Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan
dengan program studi  tidak

memenuhi 3 aspek berikut: a.
memberikan manfaat bagi program

studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, PkM. b.
Memberikan peningkatan kinerja
tridharma dan fasilitas pendukung

program studi, C. Memberikan
kepuasan kepada mitra industri dan

mitra kerjasama lainnya, serta
menjamin keberlanjutan kerjasama

dan hasilnya

Klasifikasi IKU : Observasi

  Acuan Klasifikasi IKT:
  Sesuai Observasi

4 3

Pengabdian mengacu kepada core keilmuan masing-masing Program Studi Pengabdian belum mengacu kepada core keilmuan masing-masing
Program Studi

Klasifikasi IKT : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  02_20210113_RENSTRA 2021 rev_all.pdf (uin-suka.ac.id)

02_20210113_RENSTRA 2021 rev_all.pdf (uin-suka.ac.id)

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-08-11
Hasil Verifikasi : Perlu dilakukan monitoring mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan,

penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi sesuai 3 aspek.
Tanggal Verifikasi : 2021-06-19
Auditor : Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
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