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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 

5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana. 
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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.  

Proborini Hastuti, M.H 
  Pendidikan. Fisika (S1)  
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  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) 

8 FEBI Ekonomi Syariah (S1)  Dr. Shofwatul Uyun (Lead) 
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  Perbankan Syariah (S1)  A. Said Hasan Basri, S. Psi., M. Si.  

Ratna Eryani, S.Ag. 

 
  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  

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

P. Fisika (S1) 25. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si. Auditor  
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No Nama Jabatan Auditee 

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  

71. Mike Dewi Kurniasih, M.Pd. Auditor  
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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. Temuan 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)  - - - - 

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

4 Sastra Inggris (S1) - - - - 
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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)  - - - - 

41 Aqidah dan Filsafat Islam (S2)  - - -- - 
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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 Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan 
 

1. IKU 

 

 
 

 

2. IKT 
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D. Grafik temuan AMI Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2 
 

1. IKU 
 

 
 

 

2. IKT 
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E. Rincian Temuan AMI Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2 

 

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 Masih sedikit penelitian/ 

Pkm yang dijadikan 

rujukan matakuliah 

menjadikan penelitian 

untuk dijadikan rujukan 

mata kuliah 

menyusun RPS yang 

memuat penelitian 

dalam mata kuliah 

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) 

 

 

Observasi Belum semua 

mahasiswa memiliki 

HKI maupun buku ber 

ISBN 

Merencanakan 

penyusunan penelitian 

atau PKm yang dapat di 

HKI kan dan juga dapat 

disusun buku ber ISBN 

Menfasilitasi mahasiswa 

serta mengajak 

kolaborasi mahasiswa 

dalam penyusunan buku 

dan 

pembuatan sebuah karya 

yang di HKI kan 

Menfasilitasi mahasiswa 

serta mengajak 

kolaborasi 

mahasiswa dalam 

penyusunan buku dan 

pembuatan sebuah karya 

yang di HKI kan 

3 Proses 

Penelitian  

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 

Mayor - 
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jejaring tingkat nasional 

maupun internasional, 

serta 3) dihasilkannya 

produk riset yang 

bermanfaat untuk 

menyelesaikan 

permasalahan di 

masyarakat, dan 4) 

dihasilkannya produk riset 

yang berdaya saing 

internasional 

 

4 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 Sarana dan 

Prasarana 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

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 

 

Observasi Perlu panduan kegiatan 

Pengabdian kepada 

masyarakat prodi S2 

PGMI 

Perlu dibuat juga 

Roadmape Pengabdian 

kepada masyarakat 

Sedang dibuat 

Roadmape dan buku 

panduan PKM S2 

PGMI. 

6 Pendanaan 

dan 

Pembiayaan 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

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 - 
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2. Rincian Temuan IKT 

 

NO STANDAR INDIKATOR TEMUAN TINDAK LANJUT 

Proses 

Penelitian 

Tidak ada Laporan 

pertanggung-jawaban 

kegiatan kelompok 

riset/laboratorium riset 

setiap tahun 

Observasi Belum ada laboratorium 

riset 

Prodi merencanakan 

penelitian kelompok 

Melakukan penelitian 

kelompok dan 

mendirikan 

Laboratorium riset yang 

dikelola oleh fakultas/ 

Uni 

Penilaian 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

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 

 

Observasi - 

Pendanaan 

dan 

Pembiayaan 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Tidak ada Sumber yang 

terencana dan insidental 

dan tidak ada bersumber 

dana dari lembaga lain,  

baik di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

 

Observasi Tidak ada Sumber yang 

terencana dan insidental 

dan tidak ada bersumber 

dana dari lembaga lain, 

baik di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana 

dari masyarakat 

Perlu direncanakan 

supaya ada sumber dana 

selain dari mahasiswa 

dan UIN sunan Kalijaga 

Merancang kegiatan 

yang dapat 

menghasilkan dana 

Isi 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

Hasil Pengabdian tidak 

terkait erat dengan 

kebutuhan riil masyarakat 

 

Observasi - 

 Hasil Pengabdian belum 

berparadigma Integrasi 

Interkoneksi 

 

Observasi - 

 Pengabdian belum 

mengacu kepada core 

keilmuan masing-masing 

Program Studi 

Observasi - 
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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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Fakultas : Dalam Pengembangan
Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Psc (S2)
Auditee : Dr. Siti Fatonah, S.Pd., M.Pd

  Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.
Auditor :

  Dr. Musthofa, S.Ag., 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) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : --

Dokumen Pendukung
  FITK UIN Sunan Kalijaga memiliki Renstra yang digunakan Prodi untuk menyusun Roadmap Penelitian. 

Dosen PGMI S2 memiliki publikasi Ilmiah Internasional dan Nasional yang dapat dibuktikan dengan data penelitian yang terunggah pada schoolar
dosen dan didalam database penelitian dosen di SIA dosen masing-masing. berikut contoh bukti database dosen https://uin-
suka.ac.id/id/page/detil_dosen/198605052009122006-Aninditya-Sri-Nugraheni

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

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
  Prodi PGMI S2 memiliki dokumen laporan penelitian yang memuat 5 aspek. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil peneltian sesuai dengan

dana hibah yang telah diperoleh dosen dan dilaporkan kepada lembaga terkait baik LPPM, kemenag, atau Liptadimas sebagai bentuk LPJ. Selain itu
juga membuat survey bagi pengguna penelitian dalam hal ini adalah mitra untuk mendapatkan evaluasi dari kegiatan penelitian. 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-07-30
Hasil Verifikasi : perlu diambah link renstra
Tanggal Verifikasi : 2021-06-17
Auditor : Dr. Musthofa, S.Ag., 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
  Dosen melakukan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian dan disesuaikan dengan bidang keilmuan, sehingga baik isi maupun metode dosen

dalam menganalisis penelitian disesuaikan dengan acuan akademik maupun template dari jurnal yang akan dituju. Penelitian dosen ini memiliki aspek
integrasi interkonektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa judul penelitian dosen.

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-07-30
Hasil Verifikasi : bukti IKT perlu dilengkapi
Tanggal Verifikasi : 2021-06-17
Auditor : Dr. Musthofa, S.Ag., 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
  Hasil penelitian dosen memenuhi aspek core-value UIN Sunan Kalijaga dan juga terpublikasi Internasional.

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : 2021-07-30
Hasil Verifikasi : Perlu link bukti dokumen
Tanggal Verifikasi : 2021-06-17
Auditor : Dr. Musthofa, S.Ag., 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
  Prodi PGMI S2 memiliki Roadmap PKm yang dijadikan sebagai pedoman dosen dalam melakukan pengabdian dan nantinya dapat diimplementasi

dalam pembelajaran

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

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
  Hasil PKm dosen dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap ketercapaian serta hambatan, sehingga PKm dosen ini dapat ditindaklanjuti dan

digunakan dosen nantinya dalam mengintegrasikan didalam pembelajaran. Dokumen monev terdapat pada hasil AMI pada semester yang lalu.  

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

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

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

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

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



pembelajaran. C. Proses penelitian:
mencakup perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan. D.
Penilaian penelitian memenuhi unsur

edukatif,  obyektif, akuntabel, dan
transparan

pembelajaran. C. Proses penelitian:
mencakup perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan. D.
Penilaian penelitian belum

memenuhi unsur edukatif,  obyektif,
akuntabel, dan transparan

pembelajaran. C. Proses penelitian:
mencakup perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan. D.
Penilaian penelitian memenuhi unsur

edukatif,  obyektif, akuntabel, dan
transparan

penelitian sesuai capaian
pembelajaran. C. Proses penelitian:

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
  

penelitian dan pengabdian FITK maupun Prodi PGMI S2 dalam pelaksanaannya memiliki bukti yang mencakup 4 aspek diantaranya memenuhi
pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Isi
penelitian: memenuhi  kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian
pembelajaran. Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian
penelitian memenuhi unsur edukatif,  obyektif, akuntabel, dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan
adanya tema penelitian, integrasi yang dimuat dalam RPS dosen, laporan penelitian serta publikasi
hasil penelitian dosen. 

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

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
  Untuk Program S1

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

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) : Maih sedikit penelitian/ Pkm yang dijadikan rujukan matakuliah
Penanganan (Correction) : menjadikan penelitian untuk dijadikan rujukan mata kuliah
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : menyusun RPS yang memuat penelitian dalam mata kuliah

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 : Sesuai



  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
  

PGMI S2 memiiki output penelitian yang mencerminkan core values UIN Sunan Kalijaga Lebih dari
20% dari jumlah total penelitian, dan memiliki database output penelitian. 

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

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 : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  

Capaian luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen PGMI S2 dalam 3 tahun terakhir yang
mendapat pengakuan HKI; Buku ber-ISBN, Book Chapter sebanyak HKI 12, 11 Buku, sehingga
RLP>2

https://drive.google.com/drive/folders/16zGjozPte7V9WWTnttaxBm9eOmYpWZsI

https://drive.google.com/drive/folders/1jsi8Pdjc8UU8N6ARdpnf-5qtMltHnBC9

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



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 : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Belum semua mahasiswa memiliki HKI maupun buku ber ISBN
Penanganan (Correction) : Merencanakan penyusunan penelitian atau PKm yang dapat di HKI kan dan juga dapat disusun buku

ber ISBM
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Menfasilitasi mahasiswa serta mengajak kolaborasi mahasiswa dalam penyusunan buku dan

pembuatan sebuah karya yang di HKI kanMenfasilitasi mahasiswa serta mengajak kolaborasi
mahasiswa dalam penyusunan buku dan pembuatan sebuah karya yang di HKI kan

Dokumen Pendukung
  

Capaian 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 mencapai batas kriteria minimum. 

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

 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
  

Capaian luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan Dosen PGMI S2 dalam 3 tahun terakhir
sebanyak 26 sehingga RLP ? 2 . Beberapa penyusunan proposal dosen yang lolos verivikasi
memiliki output pengembangan onovasi pengetahuan dan IPTEK. Karya Penelitian dosen dapat
dilihat pada web PGMI S2 : http://pgmimagister.uin-suka.ac.id/ dan ini salah satu contoh penelitian
dosen http://pgmimagister.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/1476-Dr-Andi-Prastowo

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

 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
  

FITK  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. link
renstra FITK : https://drive.google.com/drive/folders/1ZJKYwr6fvzuk8lCcSxP20208UyZIU8au?usp=sharing

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

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 : Mayor



  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 : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Belum ada laboratorium riset
Penanganan (Correction) : Prodi merencanakan penelitian kelompok
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Melakukan penelitian kelompok dan mendirikan Laboratorium riset yang dikelola oleh fakultas/ Univ

Dokumen Pendukung
  Belum ada dokumen laboratorium riset

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

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
  Ada peta jalan penelitian dan PKm yang memayungi penelitian, serta adanya kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa yang diterbitkan dalam

publikasi/ jurnal. PGMI S2 memiliki pedoman penyusunan tesis. hal ini dapat dibuktikan pada link berikut : http://pgmimagister.uin-suka.ac.id/

 

Tindak Lanjut Auditor
Tanggal Pemenuhan : -
Hasil Verifikasi : -



Tanggal Verifikasi : -
Auditor : -

 4. PENELITI
4.1. 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 : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Masih rendahnya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
Penanganan (Correction) : dosen mengajak dan melibatkan mahasiswa untuk ikut serta dalam pneelitian
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : memberikan bantuan dana penelitian kolaborasi dosen dengan mahasiswa

Dokumen Pendukung
  

Penelitian dosen PGMI S2 yang melibatkan mahasiswa  dalam tiga tahun terakhir   (PPDM) < 50% 

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

 5. PENILAIAN PENELITIAN
5.1. 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 penelitian dosen PGMI S2 mencakup 5 aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, serta tepat waktu dan dilaporkan kepada LPPM,

Kemenag, atau Liptadimas sesuai hibah penelitian. Format laporan penelitian disesuaikan dengan pedoman penelitian lembaga masing - masing. 

https://drive.google.com/file/d/1KW5TdQ0hlOReA5_5WPMRxzDXcFwn75cj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DpnSSUHTJ-Ie8oPMFvpmtNmCcssiYDFM/view?usp=sharing

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

5.2. 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
  Hasil dari monitoring dan evaluasi AMI semester lalu dapat diunggah pada link berikut http://pgmimagister.uin-

suka.ac.id/id/page/prodi/1721-Penjaminan-Mutu . PGMI S2 memiliki pedoman penulisan tesis yang dapat diunggah mahasiswa pada web prodi

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



 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
  

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FITK, ataupun Prodi PGMI S2 memiliki sarana dan prasarana
yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian dan memfasilitasi yang berkebutuhan
khusus sesuai SN-DIKTI. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian informasi terkait penelitian,
roadmap penelitian, literasi digital di perpustakaan, maupun dana penelitian. 

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

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
  

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran,
penelitian, dan PkM yang terbukti efektif sesuai dengan aspek diantaranya ketersediaan
layanan e-learning perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.),  mudah diakses oleh sivitas
akademika, dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk
penyempurnaan sistem informasi. Hal ini menunjukan bahwa sarana Prodi menginduk dengan
sarana dari UIN sehingga memudahkan mahasiswa maupun Dosen dalam penyusunan penelitian
dan pengabdian.

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

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
  Untuk program sarjana

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

 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
  

Prodi PGMI S2 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. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tupoksi dosen yang termuat pada Ortaker
PMA No 26 Tahun 2013 dan perubahan PMA No 46 Tahun 2017

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

 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) : Semua dosen tetap S 2 PGMI aktif melakukan penelitian dibuktikan dengan publikasi karya ilmiah

berupa artikel dan buku
Penanganan (Correction) : Setiap tahun program studi S2 PGMI meembuat rencana kegiatan berbasis penelitian seperti riset

kolaborasi, rekognisi penelitian dan penulisan buku referensi
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Pendampingan dan bimbingan dan reward bagi dosen yang mempunyai karya ilmiah dipublikasikan

nasional maupun internasional

Dokumen Pendukung
  Buku Referensi ;

1. Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini

2. Menulis Ilmiah sebagai Budaya Akademis di Perguruan Tinggi

dll

Artikel ;

Optimalisasi Penggunaan Bahasa Isyarat dengan SIBI dan BISINDO pada Mahasiswa Difabel Tunarungu di Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga

 

Tindak Lanjut Auditor



Tanggal Pemenuhan : -
Hasil Verifikasi : -
Tanggal Verifikasi : -
Auditor : -

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
  Sudah sesuai dengan yang ditargetkan

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

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 : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  Belum ada data pendukung yang signifikan

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



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 : Sesuai

  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 : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  

UIN sunan Kalijaga selalu membuat Surat Keputusan Rektor dalam melakukan setiap kegiatan termasuk tentang
mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang kemudian akan diketahui oleh pimpinan
dan stakeholders supaya bersifat transparan

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

 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 : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  Prodi PGMI S2 memiliki Roadmap PKM yang dijadikan sebagai pedoman dosen dalam melakukan pengabdian dan nantinya dapat diimplementasi

dalam pembelajaran selain itu lokasi PKM dipilihkan ditengah masyarakat yang berdekatan dengan masjid selain bisa bermanfaat dapat
membersihkan masjid mahasiswa juga dapat menyalurkan pengetahuan yang didapat saat proses perkuliahan melalui mengisi kajian untuk anak anak
maupun remaja guna menambah wawasan keislaman masyarakat sekitar

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

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) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  

Prodi PGMI S2 FITK UIN Sunan Kalijaga selalu mendokumentasikan kegiatan termasuk PKM yang  mencerminkan visi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman
dan keilmuan bagi peradaban dokumentasi tersebut berupa vidio yang dapat dilihat di youtube
MPGMI Uin Suka dengan tema PGMI Mengabdi yang dapat dilihat di
alamat https://www.youtube.com/watch?v=t6FBmSR2I9E sedang dokumentasi foto bisa dilihat di web resmi http://pgmimagister.uin-
suka.ac.id/id/foto/daftar/573

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

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) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  Jumlah luaran penelitian dan pengabdian dosen setiap tahunnya lebih dari 3

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



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 : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  

Dengan adanya PKM di S2 PGMI FITK, dapat meningkatkan Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan
kerjasama pendidikan, diantaranya manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses
pembelajaran dan penelitian, dapat mengimplementasikan salah satu dari tridharma yaitu
pengabdian, dapat melakukakan praktik secara langsung kemasyarakat dan mahasiswa juga mampu
melakukan riset untuk penelitian

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

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) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  Kegiatan integrasi penelitian dan pengabdian diwujudkan dalam bentuk kegiatan Filed study yang diatur dalam buku pedoman Field Study serta diatur

secara resmi melalui SK Rektor.

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

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) : -
Penanganan (Correction) : -
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : -

Dokumen Pendukung
  

Program S2 PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki roadmap PKM selain itu ada sistem
controling dari dosen untuk melakukan monitoring yang kemudian akan dilakukan evaluasi,
pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan untuk kegiatan penelitian dan PkM ke
dalam pembelajaran

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

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 : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  Melalui notulensi FGD antara pihak Laboratorium Pendidikan, Pengelola, Mahasiswa, Prodi Mitra dan Dosen Pamong

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

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 : Sesuai

  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 : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  Masing-masing dosen di program studi S2 PGMI mempunyai luaran lebih dari dua setiap tahunnya

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

 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
  Program S2 PGMI memiliki roadmap yang digunakan sebagai pedoman bagi Dosen dan mahasiswa dalam melakukan PKM yang

kemudian disosialisasikan secara mudah sesuai dengan rencana strategis PkM sehingga
mampu dipaami oleh dosen dan mahasiswa

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

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



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

Dokumen Pendukung
  Terdapat pada buku panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat

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

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
  

Dalam Kegiatan PKM, Program S2 PGMI selalu melakukan review terhadap pelaksanaan proses
PkM secara berkala dan yang kemudian akan dievaluasi dan ditindaklanjuti

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

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,
mutakhir dan disampaikan tepat

waktu

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 namun disampaikan

tidak tepat waktu

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

komprehensif, rinci, relevan,
mutakhir dan disampaikan tepat

waktu

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,

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
  Saat ini Program Studi S2 PGMI sedang mempersiapkan buku pedoman pelaksanaan PkM yang di dalamnya juga mengatur tentang mekanisme

pendanaan

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

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



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

Dokumen Pendukung
  Sejauh ini untuk PkM Internasional masih dalam proses perumusan

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

 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 : Observasi

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

Dokumen Pendukung
  Berita acra pelaksanaan PkM masih dalam proses perencanaan belum terdokumentasi dengan detail dan terstruktur

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

 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
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) : Adapun program yang dibuat bisa berkaitan dengan masalah lingkungan, pendidikan, agama, sosial,

ekonomi, dan politik yang terjadi di daerah terkait. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari
pengabdian masyarakat, seperti memperluas jaringan bagi Mahasiswa, melatih menggunakan ilmu yang
didapatkan dibangku perkuliahan, hingga mencetak tinta biru jasa Mahasiswa di lingkungan
masyarakat. Harapannya, Mahasiswa program studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
memiliki hasrat yang kuat untuk langsung terjun ditengah-tengah masyarakat sebagai agent of
exchange.

Penanganan (Correction) : Diadakan bimbingan dan sosialisai pengabdian masyarakat oleh prodi kepada dosen dan mahasiswa.
Setiap smester Program Studi merencanakan kegiatan PKM yang di danai dari BLU, dengan output
laporan kegiatan pengabdian masyarakat, dan artikel pengabdian masyarakat.

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Setiap smester Program Studi merencanakan kegiatan PKM yang di danai dari BLU, dengan output
laporan kegiatan pengabdian masyarakat, dan artikel pengabdian masyarakat.

Dokumen Pendukung
  Ada SK kegiatan pengabdian masyarakat

Ada SK Field Study

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

 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) : S2 PGMI perlu melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar Negeri serta

non lembaga untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan
mahasiswa

Penanganan (Correction) : Menyelenggarakan kerjasama di bidang penelitian, pengajaran dan pengabdian pada masyarakat
dengan lembaga maupun non lembaga

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Mengirimkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik mengajar, dan Riset pada lembaga mitra
kerjasamaMengirimkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik mengajar, dan Riset pada
lembaga mitra kerjasama

Dokumen Pendukung
  

Program S2 PGMI memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung
pembelajaran, penelitian dan PkM yang mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa diantara fasilitas
tersebut yaitu website yang terkoneksikan dengan e-larning, perpustakaan
(e-journal, e-book, e-repository, dll.)  dan bekerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi
lai baik dalam maupun luar negeri

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

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) : Prodi S2 PGMI selalu memperbaiki layanan baik untuk kepentingan mahasiswa maupun prodi, dan

tersedia dalam web yang selalu aktif
Penanganan (Correction) : Web Prodi Selalu aktif dan selalu Up date
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Semua surat yang dibutuhkan oleh mahasiswa bisa diakses oleh mahasiswa darimana saja karena

sudah berbasis online. Begitu juga jadwal kuliah, Kegiatan mahasiswa dan prodi

Dokumen Pendukung
  Selain SIA (Sistem Informasi Akademik) yang berfungsi sebagai layanan proses pembelajaran program S2 PGMI juga menyediakan layanan lain

yaitu  layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), layanan penerimaan
mahasiswa baru yang langsung terhubung ke admisi, layanan turnitin untuk mengecek plagiasi tugas
akhir dan layanan website yang memuat berbagai informasi penting terkait pendidikan

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

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:
  Observasi Minor

3 2

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 : Minor

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Perlu panduan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat prodi S2 PGMI
Penanganan (Correction) : Perlu dibuat juga Roadmape Pengabdian kepada masyarakat
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Sedang dibuat Roadmape dan buku panduan PKM S2 PGMI

Dokumen Pendukung
  Buku Panduan PKM juga diperlukan dan juga Roadmape PKM Prodi S2 PGMI

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

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) : Masih perlu ditingkatkan Output penlitian dan pengabdian masyarakat prodi S2 PGMI
Penanganan (Correction) : Perlu suport dana sehingga meningkat kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat S2

PGMI
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Dibuatkan kegiatan Rekognisi kegiatan kolaboratif dosen dan mahasiswa, rekognisi pengabdian pada

masyarakat

Dokumen Pendukung
  Presentase dana untuk kegiatan PKM dan Penelitian di Prodi PGMI mencapai 80 %

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

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) : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan

mudah diakses untuk menjamin tercapainya CPL dan suasana akademik
Penanganan (Correction) : Dibuat e learnning dan sarana dan prasarana yang lain untuk demi tercapainya CPL
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Pemberian kuota, zoom untuk proses pembelajaran, serta sarana prasarana IT yang diperlukan

Dokumen Pendukung
  Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan sudah memfasilitasi dengan baik semua sarana dan prasarana yang diperlukan demi tercapainya CPL prodi S2

PGMI

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

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
  

Program S2 PGMI memiliki sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat out class seperti
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta adanya monitoring berskala untuk memantau proses
tersebut

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

 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) : Dokumen pengelolaa pengabdian pada Masyarakat sangat penting dan harus tersedia dalam program

studi S2 PGMI, sebagai acuan pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen dn mahasiswa
Penanganan (Correction) : Harus segera diinisiasi berbagai pedoman kegiatan pengabdian pada masyarakat terintegrasi program

studi yang di fasilitasi oleh LPM
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Tersedia buku pedoman field study tersedia buku pedoman akademik program studi S2 PGMI Segera

disusun buku pedoman pengabdian masyarakat prodi S2 PGMI

Dokumen Pendukung
  . Buku Pedoman Field Study

Buku Pediman tesis

Buku roadmape  pengabdian masyarakat 

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



Auditor : -

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) : Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan tiap semester baik oleh mahasiswa maupun dosen S2

PGMI, oleh karena itu harus ada output bukti adanya kegiatan tersebut
Penanganan (Correction) : Dibuat secara legal bukti-bukti pengabdian masyarakat berupa foto, video, maupun laporan, serta

sertifikat kegiatan
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Prodi S2 PGMI membuat juga jejaring sosial seperti instagram, youtube dan facebook untuk

penyebarluasan kegiatan pengabdian masyarakat

Dokumen Pendukung
  1. Youtube magister PGMI

2. Instagram

3. Facebook

4. Sertifikat kegiatan

Laporan kegiatan

 

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

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) : Kegiatan pengabdian masyarakat ini harus didukumentasikan dan diadministrasikan dengan baik
Penanganan (Correction) : Pengumpulan dokumen pengabdian masyarakat oleh mahasiswa maupun dosen
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Mengkomunikasikan dengan semua dosen dan mhs untuk menumpulkan bukti kegiatan pengabdian

masyarakat yang telah dilakukan

Dokumen Pendukung
  1. Sertifikat kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa

Foto- kegiatan pengabdian masyarakat

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

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) : menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; menyusun dan
mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada
masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; melakukan disseminasi hasil
pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian
kepada masyarakat; memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang
berprestasi; mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain
melalui kerja sama; dan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada
masyarakat yang dikelolanya

Penanganan (Correction) : Segera dibuat dokumen kegiatan pengelolaan pengabdian pada masyarakat prodi S2 PGMI yang
difasilitasi oleh LP2M

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Menyusun dan mengadministrasikan semua kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti seminar,
praktik laangan dsb

Dokumen Pendukung
  Flayer semua kegiatan, web prodi

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



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) : memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana

strategis UIN Sunan Kalijaga; 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; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga
atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat
secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian
kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; memiliki panduan
tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar
isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; mendayagunakan sarana dan prasarana pada
lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; melakukan analisis kebutuhan yang
menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam
menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data
pendidikan tinggi

Penanganan (Correction) : Merencanakan, memantau atau memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pengabdian pada
masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Mendokumentasikan semua kegiatan pengabdian pada masyarakat

Dokumen Pendukung
  Standar proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat

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

 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 : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : Prodi S2 PGMI set Prodi S2 PGMI menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

anggaran
Penanganan (Correction) : Diusahakan tiap tahun semua dosen mendapatkan anggaran Pengabdian pada masyarakat diata Rp.

5.000.000
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Diberikan kegiatan pengabdian pada masyarakat tiap tahun Rp.5.000.000

Dokumen Pendukung
  RKAKL Prodi S2 PGMI

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

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 : Sesuai

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran
Penanganan (Correction) : Merancang kegiatan Pengabdian pada masyarakat tiap tahun dengan persentase lebih dari 1 persen

untuk kegiatan PKM
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Membuat anggaran kegiatan PKM 5 % dari anggaran total

Dokumen Pendukung
  RKAKL

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

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 : Observasi

Tindak Lanjut Audit
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) : 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
Penanganan (Correction) : Perlu direncanakan supaya ada sumber dana selain dari mahasiswa dan UIN sunan Kalijaga
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : Merancang kegiatan yang dapat menghasilkan dana

Dokumen Pendukung
  Mengadakan kegiatan pelatihan unuk masyarakat yang berbayar

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) : memiliki pedoman PkM sesuai standar dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan

rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
Penanganan (Correction) : Perlu penyebarluasan buku pedoman PkM sesuai standar dimaksud yang disosialisasikan, mudah

diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : memiliki pedoman PkM sesuai standar dimaksud yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan

rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan yang bisa diakses dengan mudah

Dokumen Pendukung
  Buku pedoman PKM UIN Sunan Kalijaga

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

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) : Sangat diperlukan buku pedoman kegiatan pada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa
Penanganan (Correction) : Perlu sosialisasi buku pedoman kegiatan pada masyarakat
Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action) : deseminasi dan memperbanyak buku pedoman kegiatan pada masyarakat

Dokumen Pendukung
  pedoman field study

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

 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 : Observasi

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

Dokumen Pendukung
  Diera pandemi covid-19 ini PKM Prodi PGMI S2 memiliki Roadmap yang dijadikan sebagai pedoman dosen dalam melakukan pengabdian dan

nantinya dapat diimplementasi dalam pembelajaran, seperti halnya penempatan lokasi PKM ditengah masyarakat yang mampu menganalisis
secara nyata problematika yang dihadapi masyarakat lalu kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut diantaranya turut membagikan masker
dan handsanitazier serta mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan 5 M

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



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

jalan. D. menggunakan hasil
evaluasi untuk perbaikan relevansi
PkM dan pengembangan keilmuan

program studi

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. belum menggunakan hasil
evaluasi untuk perbaikan relevansi
PkM dan pengembangan keilmuan

program studi

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

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

Klasifikasi IKU : Sesuai

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

Dokumen Pendukung
  

Program S2 PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki roadmap PKM sebagai pedoman bagi dosen
dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat hal ini bertujuan agar kegiatan
PKM berjalan secara sistematis dan serentak selain itu, dalam PKM S2 PGMI juga diterapkan
adanya controling dari dosen dengan cara monitoring, dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM
dan pengembangan keilmuan program studipada sistem

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

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 : Observasi

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

Dokumen Pendukung
  Program S2 PGMI mempunyai kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, dibuktikan dengan beberapa bentuk

kegiatan seperti seminar nasional, internasional, study banding dan lain sebagainya

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

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 : Sesuai



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

Dokumen Pendukung
  Dosen di prodi S2 PGMI relatif produktif terbukti dari jumlah citasi dosen yang tinggi dan produktivitas karya dalam beberapa jurnal nasional dan

internasional

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

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 : Sesuai



  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 : Observasi

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

Dokumen Pendukung
  Untuk kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tetap mengacu pada core values integrasi interkoneksi. Sehingga kegiatan yang dilakukan

selain ilmiah juga berbasis Keislaman

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