


 
 
 

SURAT KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH 

Nomor: 51 Tahun 2016 
 

TENTANG 
BUKU STANDAR SPMI 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) 
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM 

 
Rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto setelah:   
Menimbang : a. Bahwa Tim Perumus yang bertugas  menyusun  Buku Standar 

SPMI Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto telah 
selesai menjalankan tugasnya; 

b. Bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan Buku Standar SPMI 
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto agar memiliki 
kepastian hukum, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan, maka diperlukan keputusan tentang 
Buku Standar SPMI Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 
Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

4. Statuta Institut Pesantren KH Abdul Chalim 2015. 
5. Pedoman Pembimbingan Akademik 2015 Nomor 20 Tahun 

2015. 
Memperhatikan : Laporan  Hasil  Kerja  Tim  Perumus  Buku Standar SPMI 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Pesantren KH. Abdul 
Chalim Mojokerto. 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : 1. Buku Standar SPMI Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.dalam 
lampiran keputusan ini  ;  

2. Buku Standar SPMI Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto perlu 
disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, 
stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung 
dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Pesantren 
KH. Abdul Chalim Mojokerto. 

3. Segala beban biaya yang timbul untuk pelaksanaan visi dan 
misi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto 
dibebankan kepada Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. 
Abdul Chalim Mojokerto; 



4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di : Mojokerto 
pada tanggal  : 24 Juli 2016 
Rektor, 
 
 
 
 
MAUHIBUR ROKHMAN 
NIY: 2015.01.003 

 
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Ketua Lembaga di lingkungan Ikhac 
2. Kepala Biro di lingkungan Ikhac 
3. Kepala Bagian Keuangan BAK Ikhac 
4. Yang bersangkutan 
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Telp. (0321) 6855722 Website: http://ikhac.ac.id/ 
Email: info@ikhac.ac.id 

STANDAR PENDIDIKAN INSTITUT PESANTREN KH 

ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO 

  
A. Standar Kompetensi Lulusan 
B. Standar Isi Pembelajaran  
C. Standar Proses Pembelajaran 
D. Standar Penilaian Pembelajaran  
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran 
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran 



STANDAR Sistem Penjaminan Mutu Internal 
7 

 

1. Visi Misi IKHAC 

Mojokerto 

Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan dan 
berkemampuan global berlandaskan Ahlus Sunnah Wal 
Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa mandiri.” 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
keagamaan dan kemasyarakatan yang 
berorientasi global dengan mengikuti 
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) berlandaskan pada 
kompetensi, profesionalitas dan Ukhuwah 
Islamiah. 

2. Tujuan  1. Untuk menjadi ulama besar yang akan bisa 

menerangi dunia dan Indonesia 

2. Untuk menjadi para pemimpin dunia dan 

pemimpin bangsanya yang akan mengupayakan 

terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya 

Keadilan 

3. Untuk menjadi konglomerat besar yang akan 

memberikan kontribusi maksimal bagi 

terwujudnya kesejahteraan bangsa 

4. Untuk menjadi para profesionalis yan berkualitas 

dan bertanggung jawab. 

3. Rasional Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Ikhac Mojokerto 
maka  diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga 
dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

4. Subjek/ Pihak Yang 

bertanggung Jawab 

1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi  
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4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana 
Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan 
Mutu Pendidikan 

5. Definis Istilah ✓ Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria 
minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
yang dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan  

✓ Lulusan  adalah mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian 

6. Pernyataan Isi 

Standar 

Meningkatnya mutu kompetensi lulusan yang mencakup 
sikap, pengetahuan dan keterampilan 

7. Strategi ✓ Menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan 
berbasis KKNI    

✓ Mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah 
mahasiswa 

8. Indikator a) Tersedianya dokumen rumusan capaian lulusan 
setiap program studi 

b) Rata-rata Nilai mata kuliah sikap dan tata nilai lulusan 
“B” 

c) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan :  
- S1 = 3,00 
- S2 =  3,5  

d) Rata-rata masa studi mahasiswa :  
- S1 =  8 semester 
- S2 =  2,0 tahun 

e) Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat 
waktu >50% 

f) Rata-rata mata kuliah bidang kerja/keterampilan “B” 
g) Program studi melaksanakan tracer study terhadap 

lulusan setiap tahun  

h) Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan  < 
3 bulan  

i) Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang 
studi > 70%  

j) Adanya organisasi ikatan alumni Program Studi 

9. Dokument terkait 1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 
2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program 
studi 
3. Dokumen Tracer Study 
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10. Referensi UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 2012, PP 
No. 17 
tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 49 
Tahun 2014 
dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Ikhac 
Mojokerto maka diperlukan Standar Isi 
Pembelajaran dalam menjamin mutu 
penyelenggaraan program akademik 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi  
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 
Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ✓ Standar isi pembelajaran merupakan 
kriteria minimal tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran  

✓ Kurikulum : seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai capaian 
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, 
dan penilaian yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan program studi 
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 ✓ Kedalaman dan materi pembelajaran yang 
disusun mengacu pada capaian 
pembelajaran lulusan yang ada  

✓ Pemutakhiran kurikulum secara periodik 

 ✓ Menyusun mata kuliah untuk menyokong 
kebutuhan capaian pembelajaran  lulusan 
dengan memanfaatkan hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat  

✓ Melibatkan stakeholder dalam penyusunan 
kurikulum 

 1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran  tercantum dalam Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) 

2. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) 
dilengkapi RPS 

3. Program s tudi melakukan peninjauan 
kurikulum (mata kuliah  pilihan dan mata 
kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan 
pasar) setiap 5 tahun  

4. Tersedianya kurikulum KKNI & SNPT yang 
diterapkan pada program studi  

5. Program studi menerapkan mekanisme 
penyusunan dan peninjauan materi 
perkuliahan dengan melibatkan kelompok 
dosen dalam satu bidang ilmu setiap 
semester 

 1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 
2. RPS seluruh mata kuliah 
3. SOP Kurikulum 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Ikhac 
Mojokerto maka diperlukan Standar Proses 
Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan 
program akademik dapat terjaga 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ✓ Standar pembelajaran merupakan kriteria 
minimal tentang  pelaksanaan pembelajaran 
pada program studi untuk memperoleh 
capaian pembelajaran lulusan  

✓ Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa 
dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar 
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 Tersedianya standar proses pembelajaran yang 
mencakup karakteristik proses pembelajaran, 
perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 
proses pembelajaran dan beban belajar 
mahasiswa 

 ✓ Melibatkan stakeholder dalam penyusunan 
kurikulum  

✓ Menggunakan metode SCL dalam proses 
pembelajaran 

✓ Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai 
RPS yang telah disusun 

✓ Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 

 1) Tersedianya Rencana Program 
Pembelajaran (RPP) setiap mata kuliah 

2) Persentase mata kuliah program studi S1 
yang menerapkan sistem SCL (Student 
Centered Learning) minimal 50% 

3) Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan 
dengan sistem e- learning (blended system) 
minimal mata kuliah umum (MKU) 

4) Kegiatan perkuliahan dan praktikum 
dilaksanakan secara penuh yaitu 16 kali 
pertemuan 

5) Program studi menerapkan mekanisme 
monitoring kehadiran mahasiswa, 
kehadiran dosen, dan kesesuaian materi 
kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap 
semester berdasarkan SOP mekanisme 
monev perkuliahan  

6) Batas waktu penyelesaian tugas akhir 
mahasiswa < 12 bulan 

7) Tersedia dokumen program peningkatan 
suasana akademik pada program studi 

8) Program studi menyelenggarakan kegiatan 
yang dapat mendorong ke arah 
peningkatan suasana akademik (seperti 
seminar, simposium, lokakarya, atau bedah 
buku) minimal 1 tahun sekali 

 1) SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 
Akademik 
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2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan 
Rencana Program Pembelajaran (RPP) 
setiap mata kuliah 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Ikhac 
Mojokerto maka diperlukan standar penilaian 
proses pelaksanaan belajar mengajar sehingga 
dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan 
kompetensi yang diharapkan 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 Standar proses belajar mengajar  adalah kriteria 
minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar 
mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan 

 Tersedianya standar proses penilaian 
pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, 
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teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan 
prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, 
pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa 

 Melibatkan stakeholder dalam penyusunan 

kurikulum

 1) Terwujudnya prinsip penilaian yang 
mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel, dan transparan yang dilakukan 
secara terintegrasi  

2) Persentase mata kuliah yang menerapkan 
penentuan nilai akhirnya dengan 
memasukkan komponen tugas >80%  

3) Batas waktu penyelesaian tugas akhir 
mahasiswa < 12 bulan 

4) Jumlah mahasiswa yang mengikuti student 
mobility program (credit earning) atau 
pelaksanaan tugas akhir di luar negeri : 

- D3 =  Min. 1 orang 
- S1 =  Min. 2 orang 
- S2 =  3 orang 
- S3 =  5 orang  

5) Jumlah mahasiswa berprestasi dalam pekan 
ilmiah nasional  (Pimnas) untuk S1 =  10 orang 

6) Program Studi memiliki mekanisme 
peningkatan prestasi mahasiswa 

7) Program studi menerapkan mekanisme 
penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi 
silabus dengan menyediakan dokumen 
sistem penyusunan soal ujian  

8) Batas waktu memasukkan nilai akhir mata 
kuliah maksimal 9 hari 

 a) SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 
Akademik 

b) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan dan 
berkemampuan global berlandaskan Ahlus Sunnah Wal 
Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
keagamaan dan kemasyarakatan yang 
berorientasi global dengan mengikuti 
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (IPTEK) berlandaskan pada 
kompetensi, profesionalitas dan Ukhuwah 
Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC Mojokerto 
maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang 
memiliki kompetensi dan dedikasi untuk 
menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar dosen dan tenaga kependidikan 
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 
dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 
untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

➢ Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat  
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➢ Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat 
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi 
antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, 
laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi 

 Memiliki sumberdaya pendidik dan kependidikan 
yangberkompetensi tinggi 

 Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan 
kualitas diri 

 1) Kualifikasi akademik minimal Dosen yang 
mengajar harus  sesuai ketentuan 

2) Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional 
maupun internasional yang didukung oleh 
tenaga kependidikan yang berkompeten  

3) Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan 
pengembangan dosen di jurusan  

4) Persentase dosen tetap dengan pendidikan 
terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya 
sesuai dengan kompetensi program studi 

- D3 : > 80 %  
- S1 : > 90%  
- S2 : 100 %  
- S3 : 100 % 

5) Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 
yang bidang keahliannya sesuai dengan 
kompetensi program studi  

- D3 : > 60 % 
- S1 : > 80% 
- S2 : 100 % 

- S3 : 100 %  
6) Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan 

lektor kepala dan guru besar yang bidang 
keahliannya sesuai dengan kompetensi 
program studi  

- D3 : 60 % 
- S1 : > 70% 
- S2 : > 50 % 
- S3 : 100 %  

7) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat 
Pendidik Profesional  
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- D3 : > 70 % 
- S1 : > 80% 
- S2 : 100 % 
- S3 : 100 %  

8) Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang 
bidang keahliannya sesuai dengan bidang 
program studi 

- untuk bidang sosial 1 : 40  
- untuk bidang eksakta 1: 30   

9) 9. Persentase dosen yang mengikuti SAME atau 
kerjasama penelitian di luar negeri  > 4% 
(terhadap jumlah dosen di Jurusan)  

10) Persentase dosen tetap yang menjadi anggota 
masyaraka bidang ilmu (akademik dan profesi) 
tingkat nasional/ internasional > 40%  

11) Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara 
dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, 
dari luar UR MINIMAL 4 orang per tahun  

12) Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara 
tamu (keynotes peaker) di luar UR minimal 1 
orang per tahun  

13) Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-
rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh 
(EWMP) 11 – 13  

14) Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai 
pembicara/peserta) seminar 
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/peragaan 
nasional dan internasional  
- Nasional 1 dosen per tahun 
- Internasional 50% dari populasi dosen  

15) Tersedia dokumen perencanaan tenaga 
kependidikan  

16) Jurusan memiliki jumlah tenaga teknisi yang 
kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap 
laboratorium minimal 1 orang  

17) Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi 
yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 
orang  

18) Persentase dosen di program studi dengan nilai 
Indeks Kinerja Dosen (IKD) > 60%  

19) Program studi memiliki mekanisme 
pembentukan dosen pembimbing akademik 
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dan monitoring proses pembimbingan 
berdasarkan SOP Penasehat Akademi 

20) Jumlah total bimbingan mahasiswa program 
pendidikan sarjana per dosen PA maksimal 30  
orang, 

21) Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per 
dosen PA minimal 4 kali semester 

22) Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas 
akhir melalui mekanisme pembentukan dosen 
pembimbing tugas akhir dan 

23) pengendalian penyelesaian tugas akhir pada 
program studi 

 ➢ Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap 
dosen 

➢ SOP Sumberdaya Manusia 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 2012, PP 
No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud 
No. 49 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 50 Tahun 
2014 
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 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar sarana dan 
prasarana pembelajaran agar proses 
penyelenggaraan akademik yang dikelola 
berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki 
akses yang memadai 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar sarana dan prasarana pembelajaran 
merupakan kriteria minimal tentang sarana 
dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi 
dan proses pembelajaran dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

➢ Sarana : segala macam alat yang digunakan 
secara langsung dalam proses pendidikan  
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➢ Prasarana : segala macam alat yang tidak 
secara langsung digunakan dalam proses 
pendidikan 

➢ Sistem informasi : suatu sistem yang 
dirancang untuk menyediakan informasi 
guna mendukung pengambilan keputusan 
pada kegiatan dalam lembaga pendidikan 

 Ketersediaan sarana prasarana dan sistem 
informasi yang mendukung terciptanya 
kompetensi mahasiswa yang tinggi 

 Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam 
penganggaran dan penyediaan sarana prasarana 
pendukung 

 1) Tersedianya anggaran, sarana prasarana 
pendidikan setiap tahun  

2) Jurusan/Program Studi  menyusun 
RKAK/L yang terdokumentasi secara baik 
dan tertelusur 

3) Rata-rata dana operasional (pendidikan, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat, 
termasuk gaji dan upah) > 20juta per 
mahasiswa per tahun  

4) Penggunaan dana PPM (pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat) dari total PNBP > 15%  

5) Bangunan/perkantoran memenuhi 
persyaratan teknis dan keamanan, serta 
jumlahnya mencukupi  

6) Ruang kerja pimpinan minimal 15 m2 per 
orang 

7) Ruang administrasi kantor minimal 4 m2 

per orang  
8) Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m2 

per dosen 
9) Ruang kelas/aula minimal 2 m2 per 

mahasiswa 
10) Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m2 

per mahasiwa 
11) Ruang perpustakaan minimal 1.6 m2 per 

orang 
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12) Jumlah koleksi textbook yang sesuai 
bidang ilmu >  400 (dalam tiga tahun 
terakhir) 

13) Jumlah koleksi disertasi/ 
tesis/skripsi/tugas akhir > 200 (dalam  tiga 
tahun terakhir) 

14) Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti 
yang sesuai bidang > 3 judul dengan 
nomor lengkap (dalam tiga tahun 
terakhir) 

15) Jumlah jurnal imiah internasional yang 
sesuai bidang > 2 judul dengan nomor 
lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 

16) Jumlah prosiding seminar yang sesuai 
bidang > 9 judul (dalam tiga tahun 
terakhir) 

17) Jurusan memiliki akses yang mudah ke 
perpustakaan di luar perguruan tinggi 
(termasuk akses secara online) 

18) Luasan untuk 
laboratorium/bengkel/studio/ruang 
simulasi/  lapang minimal 2 m2 per 
mahasiswa 

19) Kelengkapan laboratorium sesuai dengan 
standar nasiona. 

20) Setiap kelas yang digunakan untuk 
kegiatan perkuliahan dan praktikum 
dilengkapi dengan sarana belajar yang 
mencukupi (tersedia kursi, meja, papan 
tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ 
laptop, AC/kipas angin, sound system, 
dan internet/Wifi, serta dapat digunakan 
setiap hari (minimal 20 jam/ minggu) 

21) Sistem informasi dan telekomunikasi 
dalam PBM dengan didukung komputer 
dan perangkat lunak yang lengkap dan 
canggih  

22) Rasio jumlah komputer per mahasiswa 
minimal 1 : 25 

23) Ruang komputer minimal 1 m2 mahasiswa 
24) Pengelolaan data akademik di program 

studi didukung oleh sistem informasi 
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yang tertelusur, ditangani dengan 
komputer, dan dapat diakses melalui 
jaringan luas 

 SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 
pembelajaran Dokumen tentang jumlah dan  luas 
dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang 
dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan 
fasilitas umum 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar pengelolaan  
pembelajaran pada tingkat program studi 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar pengelolaan pembelajaran 
merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 
kegiatan pembelajaran pada tingkat 
program studi. 

➢ Pengelolaan pembelajaran : suatu proses 
penataan atau pengaturan kegiatan dalam 
menuntut ilmu 
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 Tersedianya  kurikulum dan rencana 
pembelajaran dalam rangka mencapai capaian 
pembelajaran lulusan guna mendukung 
terciptanya kompetensi mahasisw dan lulusan 
yang berkualitas 

 ➢ Penyusunan kurikulum mutakhir dan 
rencana pembelajaran yang diterapkan 
pada program studi  

➢ Melakukan kegiatan sistemik yang 
menciptakan suasana akademik dan 
budaya mutu yang baik;  

➢ Melakukan kegiatan pemantauan dan 
evaluasi secara periodik dalam rangka 
menjaga dan meningkatkan mutu proses 
pembelajaran  

➢ Menyelenggarakan pembelajaran sesuai 
dengan jenis dan program pendidikan yang 
selaras dengan capaian pembelajaran 
lulusan; 

➢ Menjaga dan meningkatkan mutu 
pengelolaan program studi dalam 
melaksanakan program pembelajaran 
secara berkelanjutan dengan sasaran yang 
sesuai dengan visi dan misi perguruan 
tinggi; 

➢ Melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap kegiatan program studi dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

 1) Meningkatnya kinerja program studi dalam 
menyelenggarakan program pembelajaran 

2) Program Studi memiliki sistem dan 
dokumen diseminasi kinerja  Program Studi  

3) Program Studi memiliki kurikulum berbasis 
KKNI 

4) Program Studi memiliki sistem evaluasi 
internal 

5) Program Studi memiliki mekanisme 
peningkatan suasanaakademik 

6) Program Studi memiliki dokumen standar 
mutu dan mekanisme pencapaian dan 
pengendalian serta menerapkan sistem 
penjaminan mutu  
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7) Tersedianya RPS dan RPP 

8) Terlaksananya Student Centered Learning  
(SCL) 

9) Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi 
kelompok dosen 

10) Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai 
11) Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing 

tugas akhir untuk S1 maksimal 10 orang 

12) Ratarata jumlah pertemuan/pembimbingan 
selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 
kali 

13) Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap 
dalam mengajar >95% 

14) Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari 
rapat koordinasi  dosen mata kuliah 

15) Program Studi menerapkan mekanisme 
monitoring dan evaluasi terhadap 
terlaksananya rencana kegiatan dan 
pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan 
melalui penyelenggaraan monev internal 
dan IKD setiap akhir semester  

16) Program studi melaksanakan penjaringan 
umpan balik melalui mekanisme tracer 
study berbasis IT dan lokakarya Program 
Studi untuk perbaikan kurikulum dan 
proses pembelajaran   

17) Tersedianya dokumen EDOM oleh Program 
studi dari pelaksanaan penjaringan umpan 
balik dari mahasiswa melalui evaluasi 
proses belajar mengajar setiap semester 
(EDOM) 

 1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 
Akademik 

2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) 

3. Laporan kinwerja program studi dalam 
penyelengaraan pembelajaran  

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas 
Riau maka diperlukan standar pembiayaan 
pembelajaran yang disusun dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar pembiayaan pembelajaran 
merupakan kriteria minimal tentang 
komponen dan besaran biaya investasi 
dan biaya operasional yang disusun 
dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan 

➢ Pembiayaan pembelajaran : biaya 
investasi dan biaya operasional yang 
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disusun dalam rangka pemenuhan 
capaian pembelajaran lulusan 

 Tersedianya  anggaran biaya investasi dan biaya 
operasional proses pembelajaran 

 ➢ Menyusun kebijakan, mekanisme, dan 
prosedur dalam menggalang sumber 
dana lain secara akuntabel dan 
transparan  

➢ Menyusun anggaran investasi 
pembelajaran dan biaya operasional 
untuk pengadaan sarana dan prasarana, 
pengembangan dosen, tenaga 
kependidikan biaya bahan operasional 
pembelajaran, dan biaya operasional 
tidak langsung 

 1) Sistem pencatatan biaya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
sampai pada satuan program studi;  

2) Tercapainya standar satuan biaya 
pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun 
anggaran. 

 1) SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana 
serta Sistem Informasi 

2) Laporan pertanggungjawaban rencana 
anggaran pendapatan  dan belanja (RAPB) 
perguruan tinggi tahunan 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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Telp. (0321) 6855722 Website: http://ikhac.ac.id/ 
Email: info@ikhac.ac.id 

 

STANDAR PENELITIAN INSTITUT PESANTREN 

KH ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO 

  
A. Standar Hasil Penelitian 
B. Standar Isi Penelitian  
C. Standar Proses Penelitian 
D. Standar Penilaian Penelitian  
E. Standar Peneliti 
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
G. Standar Pengelolaan Penelitian  
H. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 
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A. Standar Hasil Penelitian 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan Standar Hasil 
Penelitian yang mengarah pada pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar hasil penelitian merupakan 
kriteria minimal tentang mutu hasil 
penelitian 

➢ Hasil penelitian: luaran yang dihasilkan 
melalui kegiatan yang memenuhi kaidah 
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dan metode ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan dan budaya 
akademik 

 Meningkatnya mutu penelitian yang dilakukan 
oleh dosen dan mahasiswa yang  memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

 Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian 

 1) Jumlah dana riset dan publikasi 
nasional/internasional serta HaKI 

2) Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang 
atas biaya sendiri  atau dibiayai dari dalam 
atau luar negeri (sebagai ketua atau 
anggota) minimal 1 judul penelitian per 
dosen per tahun  

3) Persentase keterlibatan mahasiswa yang 
melakukan tugas akhir per angkatan dalam 
penelitian dosen minimal 25%  

4) Keterlibatan mahasiswa yang melakukan 
tugas akhir dalam penelitian di luar negeri 
minimal 1 orang per tahun  

5) Jumlah tulisan ilmiah dosen yang 
dipublikasikan dalam bentuk buku, 
prosiding seminar, atau jurnal ilmiah 
nasional/internasional (sebagai penulis 
utama atau anggota) minimal 1 tulisan per 
dosen per tahun  

6) umlah HaKI/paten yang diregistrasi minimal 
1 buah HaKI/ paten per tahun per Jurusan 

 SOP Penelitian 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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B. Standar Isi Penelitian  
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan Standar Isi Penelitian 
yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan 
materi penelitian baik penelitian dasar maupun 
penelitian terapan 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar isi penelitian merupakan kriteria 
minimal tentang kedalaman dan keluasan 
materi penelitian. 

➢ Penelitian Dasar : Penelitian yang 
berorientasi pada luaran penelitian yang 
berupa penjelasan atau penemuan untuk 
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mengantisipasi suatu gejala, fenomena, 
kaidah, model, atau postulat baru  

➢ Penelitian Terapan : Penelitian yang 
berorientasi pada luaran penelitian yang 
berupa inovasi serta pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri 

 Peningkatan kualitas penelitian yang memuat 
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan 
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 

 Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian 

 Jumlah dana riset dan publikasi 
nasional/internasional serta HaKI minimal 1 buah 
HaKI/Paten per tahun per jurusan 

 SOP Penelitian 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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C. Standar Proses Penelitian 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan Standar Proses 
Penelitian mulai dari proses perencanaan, 
pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil 
penelitian 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar proses penelitian merupakan 
kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 
yang terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan  

➢ Proses Penelitian : kegiatan yang dilakukan 
menurut kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis untuk memperoleh informasi, 
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data, dan keterangan yang berkaitan 
dengan pemahaman dan/atau pengujian 
suatu cabang pengetahuan dan teknologi 

 Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan 
dan pelaporan penelitian dari hasil kerjasama 
dengan pihak luar yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 
otonomi keilmuan dan budaya akademik 

 Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian 
dan jaringan kerjasama 

 1) Terlaksananya proses penelitian yang 
berkualitas yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis  

2) Terwujudnya standar mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 
keamanan peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan 

 SOP Penelitian 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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D. Standar Penilaian Penelitian  
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas 
Riau maka diperlukan Standar Penilaian 
Penelitian melalui sistem pengelolaan yang 
terintegrasi 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar penilaian penelitian merupakan 
kriteria minimal penilaian terhadap proses 
dan hasil penelitian  

➢ Penilaian Penelitian: proses penilaian 
terhadap hasil penelitian  yang dilakukan 
secara terintegrasi dengan memuat prinsip 
edukatif, objektif, akuntabel dan 
transparan serta menggunakan metode 
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dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan 
dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 
proses dan pencapaian kinerja hasil 
penelitian 

 Terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel 
dan transparan dalam proses pelaksanaan 
penelitian 

 Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian 
dan jaringan kerjasama 

 Tercapainya kineja proses penelitian 

 SOP Penelitian 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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E. Standar Peneliti 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan Standar Peneliti 
yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan 
metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, serta tingkat 
kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar peneliti merupakan kriteria 
minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian.  

➢ Peneliti : Dosen atau mahasiswa yang 
melakukan penelitian menurut kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis untuk 
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memperoleh informasi, data, dan 
keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan/atau pengujian suatu 
cabang pengetahuan dan teknologi 

 Peningkatan kemampuan peneliti dalam 
melaksanakan penelitian berdasarkan kualifikasi 
akademik dan hasil penelitian 

 ➢ Meningkatkan kapasitas SDM dalam 
penelitian dan jaringan kerjasama  

➢ Meningkatkan kapasitas penelit 

 1) Meningkatnya kualitas hasil penelitian yang 
dilakukan oleh  dosen maupun mahasiswa 

2) Jumlah dosen yang memperoleh hibah 
dana penelitian dalam maupun luar negeri 

 SOP Pnelitian 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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F. Standar Sarana dan Prasarana 
Penelitian 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas 
Riau maka diperlukan standar sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaan 
penelitian dengan baik 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar sarana dan prasarana penelitian 
merupakan kriteria minimal sarana dan 
prasarana yang diperlukan untuk menunjang 
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam 
rangka memenuhi hasil penelitian  

➢ Penelitian : kegiatan yang dilakukan menurut 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 
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untuk memperoleh informasi, data, dan 
keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan/atau pengujian suatu 
cabang pengetahuan dan teknologi 

 Peningkatan sarana dan prasarana penelitian 
dalam rangka meningkatkan mutu dan hasil 
penelitian yang memenuhi standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 

 ➢ Mengoptimalkan penggunaan sarana dan 
prasarana penelitian di lingkungan internal 
dengan melengkapi peralatan yang memadai  

➢ Mendayagunakan sarana dan prasarana 
penelitian pada lembaga lain melalui 
program kerja sama penelitian  

➢ Melakukan analisis kebutuhan yang 
menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 
sarana dan prasarana penelitian 

 1) Tercapainya standar mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 
keamanan peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan  

2) Meningkatnya penggunaan sarana dan 
prasarana penelitian 

3) Tersedianya sarana dan prasarana 
penelitian yang berkualitas 

 SOP Penelitian 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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G. Standar Pengelolaan Penelitian  
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar pengelolaan 
penelitian yang menjamin perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian,pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 
dengan baik 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar pengelolaan penelitian merupakan 
kriteria minimal tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian  

➢ Penelitian : kegiatan yang dilakukan 
menurut kaidah dan metode ilmiah secara 
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sistematis untuk memperoleh informasi, 
data, dan keterangan yang berkaitan 
dengan pemahaman dan/atau pengujian 
suatu cabang pengetahuan dan teknologi 

 Peningkatan mutu tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 

 1) Menyusun dan mengembangkan rencana 
program penelitian sesuai dengan rencana 
strategis penelitian perguruan tinggi  

2) Menyusun dan mengembangkan 
peraturan, panduan, dan sistem 
penjaminan mutu internal penelitian  

3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian 
4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian 
5) Melakukan diseminasi hasil penelitian 
6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian, 
penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak 
kekayaan intelektual (HaKI)  

7) Memberikan penghargaan kepada peneliti 
yang berprestasi 

8) Melaporkan kegiatan penelitian yang 
dikelolanya 

 a) Tersedianya rencana strategis penelitian 
perguruan tinggi 

b) Meningkatnya jumlah pelaksanaan 
penelitian oleh dosen 

c) Tersedianya kriteria dan prosedur 
pengendalian penelitian yang memuat 
aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, 
penemuan baru di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan jumlah 
dan mutu bahan ajar  

d) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi 
terhadap lembaga 

 SOP Penelitian 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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H. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar pendanaan 
dan pembiayaan penelitian yang menjamin 
pelaksanaan penelitian yang bermutu 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 
merupakan kriteria minimal sumber dan 
mekanisme pendanaan dan pembiayaan 
penelitian 

 Meningkatnya sumber pendanaan dan 
pembiayaan penelitian yang diperoleh oleh 
dosen maupun program studi melalui mekanisme 
yang diatur oleh perguruan tinggi 
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 ➢ Menyediakan dana penelitian dalam rangka 
perencanaan penelitian, pelaksanaan 
penelitian, pengendalian penelitian, 
pemantauan dan evaluasi (monev) 
penelitian, pelaporan hasilpenelitian dan 
diseminasi penelitian  

➢ Mewujudkan manajemen penelitian 
➢ Memberikan insentif publikasi ilmiah atau 

insentif hak kekayaan intelektual (HKI) 
kepada peneliti 

 a) Rata-rata dana penelitian dosen  > Rp 5 juta 
per dosen tetap per tahun 

b) Rata-rata dana operasional (pendidikan, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat, 
termasuk gaji dan upah) > 20 juta per 
mahasiswa per tahun  

c) Penggunaan dana PPM (pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat) dari total PNBP > 15%  

d) Jumlah dana kegiatan kepakaran minimal 
Rp 1 juta per dosen tetap per tahun 

e) Dana (termasuk hibah) yang dikelola 
(mencakup gaji, tunjangan fungsional, 
biaya PPM, insentif kinerja dosen, 
kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan 
RKAT, bisnis dan kerjasama) > Rp 70 juta 
per dosen tetap per tahun  

f) Tersedianya dana penelitian internal dan 
publikasi nasional/ internasional serta HKI  

g) Adanya pendanaan penelitian yang 
bersumber dari kerja sama dengan lembaga 
lain baik di dalam maupun di luar negeri  

h) Tersedianya mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan penelitian 

 SOP Penelitian 
SOP Pembiayaan Sarana dan Prasarana 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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Telp. 
(0321) 6855722 Website: http://ikhac.ac.id/ Email: 

info@ikhac.ac.id 

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

IKHAC MOJOKERTO 
  
A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 
B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat  
C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 
D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 
E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat  
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 
G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat  
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
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A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar hasil 
pengabdian kepada masyarakat dalam 
menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan 
ilmu pengetahuan dan teknologi guna 
memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar hasil pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
hasil pengabdian kepada masyarakat 
dalam menerapkan, mengamalkan, dan 
membudayakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi guna memajukan 
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kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa 

➢ Hasil Pengabdian : hasil yang diperoleh 
dari pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat dalam menerapkan, 
mengamalkan, dan membudayakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

 Terwujudnya penerapan dan pengamalan iptek 
dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat 

 ➢ Memanfaatkan keahlian sivitas akademik 
yang relevan 

➢ Pemanfaatan teknologi tepat guna; 
➢ Pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  
➢ Pengembangan bahan ajar atau modul 

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 

 1. Rata-rata dana penelitian dosen  > Rp 5 juta 
per dosen tetap per tahun 

2. Rata-rata danaoperasional (pendidikan, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat, 
termasuk gaji dan upah) > 20 juta per 
mahasiswa per tahun  

3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat) dari total PNBP > 15%  

4. Jumlah dana kegiatan kepakaran minimal Rp 
1 juta per dosen tetap per tahun 

5. Dana (termasuk hibah) yang dikelola 
(mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya 
PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, 
tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis 
dan kerjasama) > Rp 70 juta per dosen tetap 
per tahun  

6. Tersedianya dana penelitian internal dan 
publikasi nasional/ internasional serta HKI  

7. Adanya pendanaan penelitian yang 
bersumber dari kerja sama dengan lembaga 
lain baik di dalam maupun di luar negeri  

8. Tersedianya mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan penelitian 

 SOP Peneltian dan Pengabdian 
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SOP Pembiayaan dan Sarana Parasarana 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar isi 
pengabdian yang berorientasi pada kedalaman 
dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar isi pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Isi Pengabdian : kedalaman dan keluasan 
materi pengabdian kepada masyarakat 
yang bersumber dari hasil penelitian atau 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 Tersedianya model pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan 
yang dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 
Pemerintah 

 ➢ Melibatkan masyarakat pengguna dalam 
penerapan hasil penelitian dan 
pemanfaatan teknologi tepat guna;  

➢ Pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang berbasis pemberdayaan 
masyarakat;   

➢ Penerapan langsung hak kekayaan 
intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri 

 ➢ Tingkat peran serta sivitas akademika 
dalam penyelesaiaan masalah yang 
dihadapi masyarakat  

➢ Jumlah teknologi tepat guna yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat  

➢ Intensitas pengembangan diklat dan 
bahan ajar 

 SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STANDAR Sistem Penjaminan Mutu Internal 
53 

C. C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar isi 
pengabdian yang berorientasi pada kedalaman 
dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar isi pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Isi Pengabdian : kedalaman dan keluasan 
materi pengabdian kepada masyarakat 
yang bersumber dari hasil penelitian atau 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 Tersedianya model pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan 
yang dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 
Pemerintah 

 ➢ Memberikan arahan dan panduan yang 
terukur kepada setiap pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Memberikan pembekalan kepada Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) dan 
mahasiswa  

➢ Meningkatkan kerjasama dengan berbagai 
pihak dalam upaya meningkatkan kualitas 
pengabdian kepada masyarakat 

 ➢ Terarah, terukur dan terprogramnya 
kegiatan pengabdian  kepada masyarakat 

➢ Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta keamanan dalam 
melaksanakan proses pengabdian kepada 
masyarakat 

 SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar isi 
pengabdian yang berorientasi pada kedalaman 
dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar isi pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Isi Pengabdian : kedalaman dan keluasan 
materi pengabdian kepada masyarakat 
yang bersumber dari hasil penelitian atau 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 Tersedianya model pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan 
yang dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 
Pemerintah 

 ➢ Memberikan arahan dan panduan yang 
terukur kepada setiap pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Memberikan pembekalan kepada Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) dan 
mahasiswa  

➢ Meningkatkan kerjasama dengan berbagai 
pihak dalam upaya meningkatkan kualitas 
pengabdian kepada masyarakat 

 ➢ Terarah, terukur dan terprogramnya 
kegiatan pengabdian  kepada masyarakat 

➢ Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta keamanan dalam 
melaksanakan proses pengabdian kepada 
masyarakat 

 SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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E. E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada 
Masyarakat 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar isi 
pengabdian yang berorientasi pada kedalaman 
dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar isi pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat  
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➢ Isi Pengabdian : kedalaman dan keluasan 
materi pengabdian kepada masyarakat 
yang bersumber dari hasil penelitian atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 Tersedianya model pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan 
yang dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 
Pemerintah 

 ➢ Memberikan arahan dan panduan yang 
terukur kepada setiap pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Memberikan pembekalan kepada Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) dan 
mahasiswa  

➢ Meningkatkan kerjasama dengan berbagai 
pihak dalam upaya meningkatkan kualitas 
pengabdian kepada masyarakat 

 ➢ Terarah, terukur dan terprogramnya 
kegiatan pengabdian  kepada masyarakat 

➢ Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta keamanan dalam 
melaksanakan proses pengabdian kepada 
masyarakat 

 SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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F. F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar isi 
pengabdian yang berorientasi pada kedalaman 
dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar isi pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi 
pengabdian kepada masyarakat  
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➢ Isi Pengabdian : kedalaman dan keluasan 
materi pengabdian kepada masyarakat 
yang bersumber dari hasil penelitian atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 Tersedianya model pemecahan masalah, 
rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan 
yang dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 
Pemerintah 

 ➢ Memberikan arahan dan panduan yang 
terukur kepada setiap pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Memberikan pembekalan kepada Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) dan 
mahasiswa  

➢ Meningkatkan kerjasama dengan berbagai 
pihak dalam upaya meningkatkan kualitas 
pengabdian kepada masyarakat 

 ➢ Terarah, terukur dan terprogramnya 
kegiatan pengabdian  kepada masyarakat 

➢ Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta keamanan dalam 
melaksanakan proses pengabdian kepada 
masyarakat 

 SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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G. G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada 
Masyarakat 
 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar pengelolaan 
pengabdian yang berorientasi pada kedalaman 
dan keluasan materi pengabdian kepada 
masyarakat 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat merupakan kriteria minimal 
tentang perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
sertapelaporan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat  
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➢ Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa 

 Peningkatan mutu pengelolaan pengabdian 
kepada masyarakat yang dilakukan 

 Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan  
pengabdian kepada masyara 

 ➢ Adanya perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat  

➢ Jumlah kegiatan pengabdian pada 
masyarakat yang diselenggarakan dengan 
melibatkan mahasiswa secara penuh dan 
diberi tanggung jawab minimal 1 kegiatan 
per tahun per  Program Studi 

 SOP Pengabdian Kepada Masyarakat 

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 
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H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian 
kepada Masyarakat 

 Visi Ikhac Mojokerto: 
“Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam 
menciptakan sumber daya manusia berwawasan 
dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, unggul, utuh, dan berjiwa 
mandiri.” 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang keagamaan 
dan kemasyarakatan yang berorientasi 
global dengan mengikuti perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

2. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan kemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
berlandaskan pada kompetensi, 
profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah. 

 Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IKHAC 
Mojokerto maka diperlukan standar Pendanaan 
dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 
yang dapat mendukung pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat yang bermutu 

 1. Pimpinan Ikhac Mojokerto 
2. Pimpinan Fakultas dan Direktur 

Pascasarjana  
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 
4. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit 

Pelaksana Teknis   
5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 ➢ Standar pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat 
merupakan kriteria minimal sumber dan 
mekanisme pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian kepada masyarakat  

➢ Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas 
akademika yang memanfaatkan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa 

 Peningkatan jumlah dana pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan dosen 

 Meningkatkan perolehan dana  pengabdian 
kepada masyarakat dari pihak luar dan 
menyiapkan mekanismenya 

 ➢ Rata-rata dana pengabdian dosen > Rp 2 
juta per dosen tetapper tahun  

➢ Jumlah kegiatan pengabdian pada 
masyarakat yang sesuai bidang yang 
dilaksanakan oleh dosen (atas biaya 
sendiri/luar negeri/ dalam negeri) minimal 1 
kegiatan per dosen per tahun  

➢ Jumlah dana dalam pelaksanan pengabdian 
kepada masyarakat meningkat dan adanya 
mekanisme yang jelas 

 SOP Pengabdian kepada Masyarakat  
Dukumen jumlah dan mekanisme perolehan dana  

 UU RI No.  20 Tahun 2003, UU RI No.  12 Tahun 
2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, 
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 


