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STANDAR 7.  PENELITIAN,  PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 

 
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian 
kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan 
pengembangan mutu perguruan tinggi. Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan 
tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan 
masyarakat.  
 
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi 
kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau 
memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa.  
 
Perguruan tinggi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku 
kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara 
berkelanjutan program-program akademik.  Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk 
kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai 
lembaga nirlaba.  Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan 
program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan 
memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi.  
 
7.1   Penelitian. 
 
7.1.1 Jelaskan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian (lembaga/unit  yang 

menangani masalah penelitian, pengarahan fokus dan agenda penelitian, pedoman 
penyusunan usul dan pelaksanaan penelitian, pendanaan, dan jaminan atas HaKI). 
 

 
 

1. Lembaga/Unit Yang Menangani Masalah Penelitian. 

Kegiatan penelitian di IIB Darmajaya ditangani oleh Lembaga Penelitian, 

Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP4M) IIB 

Darmajaya, sebagai lembaga pelaksana manajerial yang bertugas untuk memfasilitasi 

dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan IIB 

Darmajaya. Kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang ditangani oleh 

LP4M IIB Darmajaya dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IIB 

Darmajaya SK No. 0554/DMJ/REK/BSDM/VI-2012 tentang pembentukan Lembaga 

Penelitian, Pengembangan Pembelajaran, dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP4M) 

IIB Darmajaya yang menyatakan bahwa LP4M IIB Darmajaya adalah unsur pelaksana 

akademik di bawah Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Riset yang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengembangan pembelajaran, dan 

pengabdian pada masyarakat dipimpin oleh Kepala Lembaga yang bertanggung jawab 

Memiliki dokumen pengelolaan penelitian, dikembangkan dan 
disebarluaskan mencakup kebijakan dasar, penanganan  plagiasi 
paten dan HaKI, peraturan usul penelitian  terdokumentasi 
dengan baik serta mudah diakses 
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pada Rektor dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Kepala Pusat 

Penelitian, Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Kepala Pusat Pengabdian 

Pada Masyarakat. 

Dalam perjalanannya untuk mengembangkan atmosfer penelitian, LP4M IIB 

Darmajaya menginisiasi berbagai program untuk pengembangan kuantitas dan kualitas 

penelitian civitas akademika di IIB Darmajaya. Kegiatan-kegiatan peningkatan 

kuantitas dan kualitas penelitian yang diadakan oleh LP4M beragam jenisnya, seperti 

workshop penulisan proposal hibah penelitian DRPM Kemenristek Dikti, workshop 

metodologi penelitian, pengembangan sistem reward jurnal nasional dan internasional 

bereputasi, hingga mengadakan kegiatan seminar nasional dan internasional. 

Kegiatan-kegiatan tersebut ternyata mampu membuat kinerja penelitian di lingkungan 

IIB Darmajaya meningkat, akhirnya pada tahun 2015 status LP4M IIB Darmajaya 

dinaikkan dari cluster Binaan menjadi cluster Madya oleh Kemenristek Dikti. 

Pencapaian tersebut semakin meningkatkan atmosfir penelitian di IIB Darmajaya, 

karena LP4M memiliki hak untuk mengelola dana penelitian hingga Rp 5 Milyar. Sejak 

LP4M IIB Darmajaya masuk kedalam cluster madya, jumlah dosen yang mampu 

memenangkan hibah penelitian dari DRPM Kemenristek Dikti meningkat tajam dengan 

berbagai macam skim penelitian mulai dari penelitian dasar, terapan hingga 

pengembangan. Lebih jauh, kondisi tersebut juga mampu mempengaruhi sistem 

pembelajaran kepada mahasiswa di IIB Darmajaya, karena setiap kegiatan penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat, LP4M dan para dosen pelaku kegiatan penelitian 

melibatkan mahasiswanya untuk membantu pelaksanaan penelitian dan memperkaya 

khasanah “science based research” para mahasiswa IIB Darmajaya. 

(a) Workshop Penulisan Proposal Penelitian (b) Workshop Penulisan Jurnal 
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(c) 
Workshop Metodologi Penelitian 

(d) Seminar Internasional ICITB 2017 

Gambar 7.1 . Berbagai Kegiatan Pengembangan Kapasitas Yang Dilakukan Oleh LP4M  

Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan dengan terarah, LP4M IIB Darmajaya 

dalam melaksanakan manajemen pengelolaan penelitian berpedoman pada Rencana 

Induk Penelitian (RIP) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 

SK.0186/DMJ/REK/LP4M/V-2018 sebagai petunjuk operasional dan implementasi 

kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh setiap 

civitas akademika di IIB Darmajaya (lampiran 7.1 Rencana Induk Penelitian). Rencana 

Induk Penelitian LP4M IIB Darmajaya juga memuat roadmap penelitian Institusi IIB 

Darmajaya, bidang-bidang penelitian unggulan dan indikator-indikator pencapaian 

kinerja yang jelas untuk dapat menghasilkan kualitas penelitian para civitas akademika 

yang tinggi. Dengan melaksanakan RIP, akhirnya pada tahun 2018 LP4M IIB 

Darmajaya menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ranking pertama 

di Lampung, dimana kinerja penelitian dan pengabdian berada pada ranking 125 

Nasional dan Lembaga Inovasinya di ranking 32 Nasional oleh Kemenristek Dikti. 

 
 

Gambar 7.2 Hasil Pemeringkatan Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2018 
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2. Kebijakan Umum Kegiatan Penelitian 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 20, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan. Sejalan dengan 

kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di Perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 menyatakan bahwa Standar Pendidikan 

Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional 

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian. Terkait dengan dasar 

hukum diatas dan sebagai upaya merealisasikan capaian tujuan tersebut, LP4M IIB 

Darmajaya, menyusun rencana strategi, dan kebijakan penelitian sampai dengan tahun 

2022 yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) lembaga penelitan tahun 

2018-2022. 

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh LP4M IIB Darmajaya dalam upaya 

mewujudkan pengembangan penelitian unggulan, antara lain: (a) menentukan strategi 

penelitian dengan memanfaatkan kekuatan internal guna meraih peluang yang ada, (b) 

strategi diversifikasi program yang diarahkan dalam penguatan sistem berdasarkan 

kekuatan internal IIB Darmajaya dan ini bersifat responsif untuk mengatasi berbagai 

ancaman yang dihadapi dalam proses pengembagan IIB Darmajaya kedepan, (c) 

peningkatan keefektifan program dan sistem dalam upaya untuk mengatasi kelemahan 

IIB Darmajaya agar dapat memanfaatkan secara optimal peluang yang ada, dan (d) 

strategi perubahan dan peningkatan efisiensi yaitu untuk meminimumkan dampak 

ancaman terhadap eksistensi IIB Darmajaya dengan cara untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan yang ada. 

 

LP4M IIB Darmajaya senantiasa menyusun langkah-langkah strategis untuk 

menjadikan perguruan tinggi sebagai pelopor dalam mengembangkan intelektual 

sumberdaya manusia, berkontribusi dalam menjadikan kehidupan yang lebih baik 

melalui pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi secara 

berkelanjutan. Bentuk wujud kontribusi IIB Darmajaya tersebut diarahkan dalam rangka 

menyelesaikan masalah masalah nasional dan global. Dengan kebijakan-kebijakan 

yang telah disusun tersebut diharapkan IIB Darmajaya dapat menjadi tempat yang 

kondusif untuk belajar dan bekerja, dan dikelola dengan manajemen organisasi yang 
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menerapkan secara efektif mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik 

(Good University Governance) dengan memperhatikan tantangan global sesuai 

dengan sasaran jangka panjang sehingga harapannya akan menjadi universitas riset 

(Reseach University). Strategi dan kebijakan IIB Darmajaya untuk akselerasi menuju 

research university dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut. 
Tabel 7.1  

Strategi dan Kebijakan LP4M IIB Darmajaya Untuk Akselerasi menuju 
Research University 

Komponen/Tahapa
n (Roadmap) 

Riset & 
Developmen
t (2013-2015 

Inovasi/Teknolog
i (2015-2017) 

Produk  
(2018-2019) 

Market  
(2020-2021) 

Strategic Intent Koordinasi/ 
komitmen: 
Organisasi 
dan Spirit 
Sehat  

Stabilisasi: 
Kompetensi 
Institusi dan 
Networking  

Pertumbuhan
: Inovasi 
Produk Baru 
dan 
Diversifikasi 
Pendapatan  

Pertumbuhan 
Berkelanjutan: 
Postur Bisnis 
Baru dan 
Variasi 
Portofolio 
Bisnis  

Definisi Perguruan 
Tinggi yang 
bertumpu 
Pendidikan/ 
Pengajaran  

Perguruan Tinggi 
unggulan dalam 
Pendidikan/ 
Pengajaran  

Perguruan 
Tinggi 
dengan 
pondasi yang 
kokoh untuk 
menjadi 
research 
university  

Perguruan 
Tinggi yang 
memiliki 
keunggulan 
dalam 
memproduksi 
penelitian bagi 
pengembanga
n ilmu 
pengetahuan 
dan 
pembangunan 
masyarakat 

Target Sistem 
Pengajaran 
sudah baik: 
Proses 
(transfer of 
knowledge) 
terjaga serta 
berbasis 
value  

Unggul dalam 
Pengajaran: 
Research-based 
teaching Local 
genius based 
teaching  

Kemantapan 
teaching 
process dan 
meningkatny
a kuantitas 
dan kualitas 
penelitian 
yang 
berorientasi 
keunikan 
lokal 

Menghasilkan 
penelitian yang 
mampu 
meningkatkan 
keunggulan 
bersaing  

Garis besar tujuan atau goal akhir penyusunan strategi yang tertuang dalam Rencana 

Induk Penelitian (RIP) LP4M IIB Darmajaya adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

berisi output produk jasa pendidikan tinggi yang diterima stakeholder. Penguatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh IIB Darmajaya meliputi: sumber daya 

manusia (dosen, dan tenaga kependidikan); kampus (sarana dan prasarana); ICT, 

Teknologi, kegiatan berbasiskan dari Kemenristek Dikti dan HKI; dan program 
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pendidikan, penelitian dan pengembangan (Litbang) dan pengembangan manajemen. 

Penguatan sumberdaya ini ditujukan juga mengefektifkan pelaksanaan proses bisnis 

internal IIB Darmajaya seperti: perencanaan, manajemen finansial, manajemen 

sumberdaya manusia (SDM), manajemen sarana dan prasarana, manajemen mal 

(Logistik), manajemen ICT, manajemen teknologi, dan HKI, serta manajemen 

pengabdian masyarakat (MPM). Keberadaan RIP dapat digunakan sebagai dasar 

penguatan kompetensi sumberdaya dengan standar yang jelas, baik kualitas, maupun 

kuantitas dan pertumbuhan output yang diperoleh stakeholders dapat diwujudkan 

dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, setiap penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh para dosen dalam lingkungan IIB Darmajaya harus mengacu pada RIP yang telah 

disusun sehingga hasil-hasil penelitian benar-benar dapat bermanfaat sebagaimana 

yang diharapkan. 

Peta jalan (Road Map) penelitian IIB Darmajaya dilakukan sejalan dengan proses 

bisnis internal dengan mengacu kepada unsur utama, yaitu: pertama, Pendidikan yang 

dalam aktivitasnya dijalankan mulai dengan melakukan: (a) rekrutmen SDM secara 

langsung dan melalui kemitraan, (b) melakukan seleksi masuk penerimaan mahasiswa 

baru (PMB); (c) melaksanakan pengajaran, praktikum, kuliah, evaluasi, dukungan 

akademik dan layanan kepada mahasiswa; (d) tugas akhir, ujian kelulusan dan 

dilanjutkan dengan wisuda, serta (e) penempatan lulusan dan layanan terhadap 

alumni. Selanjutnya peta jalan yang berkaitan dengan unsur utama berikutnya, yaitu 

penelitian dan pengembangan (Litbang) atau Tri Dharma; kedua, yaitu;(1) penyusunan 

Roadmap penelitian dan pengembangan (Litbang) dan proposal litbang serta 

kemitraan; (2) pengajuan proposal, seleksi hibah litbang/Dikti, pelaksanaan dan 

administrasi litbang; (3) pelaporan, publikasi, diseminasi hasil litbang; dan (4) transfer 

ipteks yang dihasilkan. Sedangkan ketiga, adalah unsur pengabdian kepada 

masyarakat yang aktivitasnya melalui: (1) penyusunan roadmap PkM dan proposal 

PkM serta kemitraan; (2) pengajuan proposal, dan evaluasi dana PkM; (3) 

pelaksanaan PkM, inkubasi teknologi, inkubasi technopreneurship dan administrasi 

pengabdian kepada masyarakat (PkM); dan (4) pelaporan, publikasi dan diseminasi 

hasil pengabdian masyarakat (PkM); dan (5) transfer solusi yang dihasilkan dan 

operasi Start-Up Companies. Adapun fokus pengembangan penelitian untuk 

mendukung orientasi tersebut tertuang dalam peta jalan (road-map) penelitian 

unggulan, yaitu: 

a. Internet Of Things. 

b. Artificial Intelligence. 

c. Business Intelligence. 

d. Biometrics & Moving Object Recognition. 
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e. Image & Video Processing. 

f. Managerial Leadership. 

g. Digital Marketing. 

h. Tourism Marketing. 

i. Behavioural Accounting 

j. Financial Behaviour 

k. Intelectual Human Capital 

l. Consumer Behaviour 

m. Total Quality Management 

Riset Unggulan IIB Darmajaya adalah bidang-bidang penelitian yang menjadi 

fokus/perhatian utama IIB Darmajaya. Riset unggulan IIB Darmajaya dipilih 

berdasarkan SWOT (strength, weakness, opportunity and treath) yang meliputi antara 

lain evaluasi diri/internal dan pemindaian lingkungan (environtmental scanning). Riset 

Unggulan IIB Darmajaya meliputi bidang/ilmu dalam rumpun sebagai berikut: bidang 

ilmu teknik informatika, bidang ilmu sistem informasi, bidang ilmu sistem komputer, 

bidang ilmu Ekonomi (Akuntansi), dan ilmu Manajemen. 

3. Penangan Plagiasi 
IIB Darmajaya dalam menangani pelanggaran kode etik yakni plagiasi memiliki aturan 

dan dokumen kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No. SK 

0358/DMJ/REK/IX-2018 tentang Peraturan Akademik IIB Darmajaya dan No. SK 

0360/DMJ/REK/IX-18 tentang Kode Etik. Untuk mencegah dan menanggulangi plagiasi 

secara khusus maka IIB Darmajaya merujuk kepada Permendiknas Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7.3 Invoice berlangganan software Plagiarism Checker 
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Penanganan plagiasi saat ini telah berjalan dimulai dengan berlangganan (gambar 7.3) 

perangkat lunak Plagiat Checker untuk diterapkan di program studi, fakultas dan 

perpustakaan.  Rencana penanganan plagiasi akan dilakukan secara bertahap, yaitu 

pembentukan tim ad-hoc, tahap klarifikasi dan verifikasi kepada dosen yang 

bersangkutan, evaluasi dan pemberian sanksi. Sanksi dapat berupa teguran, 

peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen atau mahasiswa, penurunan 

pangkat dan jabatan akademik, hingga pemberhentian secara tidak hormat. 

4. Fokus & Agenda Penelitian Unggulan 

Kemenristek Dikti mengelompokkan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta 

berdasarkan kinerja dalam penelitian. Perguruan tinggi dikelompokkan ke dalam 

cluster mulai dari kelas tertinggi, cluster Mandiri, Utama, Madya dan Binaan. Dalam 

clustering ini, Kemenristek Dikti pada tahun 2015 menetapkan IIB Darmajaya ke dalam 

cluster Madya, dimana diberikan hak untuk dapat mengelola dana penelitiannya secara 

mandiri sebesar Rp. 5 Milyar dan ini merupakan pencapaian yang membanggakan 

bagi IIB Darmajaya yang secara strategis mampu menciptakan atmosfir penelitian 

yang kondusif bagi civitas akademika IIB Darmajaya. Hal ini mendorong LP4M IIB 

Darmajaya tidak hanya ingin mempertahankan posisinya di cluster Madya, akan tetapi 

berkeinginan kuat untuk naik cluster setiap periodenya ke Utama atau Mandiri untuk 

mewujudkan keunggulan IIB Darmajaya dalam bidang penelitian secara sistemik, 

bertahap dan berkelanjutan. Dalam koridor tersebut, dalam rangka peningkatan mutu 

penelitian, termasuk dalam hal peningkatan partisipasi dosen IIB Darmajaya dalam 

penelitian bermutu, LP4M IIB Darmajaya menyusun  fokus dan agenda penelitian 

unggulan. Tujuan utama dari pembuatan fokus dan agenda penelitian unggulan IIB 

Darmajaya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian melalui implementasi 

Rencana Induk Penelitian yang telah dimiliki. Fokus penelitian unggulan ini dapat 

bersifat penelitian dasar, terapan ataupun pengembangan dan harus merujuk pada 

salah satu beberapa topik yang ada dalam RIP LP4M IIB Darmajaya. Beberapa 

penelitian unggulan yang telah ditentukan oleh LP4M IIB Darmajaya dapat diterangkan 

sebagai berikut: 
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A. Fokus penelitian Bidang Fakultas Ilmu Komputer 
Unggulan penelitian Fakultas ilmu komputer, yaitu: 

1. Internet of Things 
2. Artificial Intellegent 
3. Business Intellegence 
4. Biometrics dan Moving Object Recognition 

 
Bidang ilmu : Teknik Informatika 

No Topik Riset yang Diperlukan Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

1 

1. 3D Game Mobile Application  
2. Visualisasi 3D                              
3. Image Processing                 
4. Recognition System 
5. Moving object recognition 

Multimedia dalam Pendidikan 

Perlunya penerapan 
pengembangan Aplikasi 
multimedia berbasis 3D dan 
computer vision 

Pengembangan multimedia 
berbasis 3D dan Computer 
Vision 

2 
1. Artificial Intellegent 
2. Bioinformatika 
3. Knowlegde Management 

Aplikasi Cerdas Terapan 
untuk menciptakan sistem 
kerja yang efisien, responsif 
dan efektif 

Perlu adanya aplikasi Cerdas 
Terapan 

Aplikasi Berbasis Cerdas 
Terapan 

3 

1. Arsitektur Enterprise    
2. Audit Teknologi Informasi   
3. Desain Infrastruktur TI             
4. Cloud Computing 

Tingginya kegagalan 
penerapan TI dalam 
organisasi 

Perlunya penerapan arsitektur 
dan tata kelola TI 

Penerapan Arsitektur dan Tata 
Kelola TI     
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Bidang Ilmu : Sistem Informasi 

No Topik Penelitian yang diperlukan Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

1 

Pengembangan aplikasi open source 
untuk e-busines, e-tourism, 
e-government,  e-cultural, dan e-
learning. 

Internet of Things. Open 
Source, System dan 
Wireless network sensors 

Perlu pengembangan aplikasi 
system informasi 

Peningkatan pengembangan 
aplikasi berbasis teknologi 
open source 

2 

1. Arsitektur enterprise untuk   
Organisasi.   

2. Desain insfraktuktur TI    provinsi 
Lampung  

3. Perencanaan strategis TI untuk 
rebranding city     

4. Modul administrasi dosen dan 
mahasiswa 

5. Sistem informasi untuk 
labolatorium       

6. System informasi untuk Tugas 
Akhir 

                                              

Tingginya kegagalan 
penerapan TI dalam 
organisasi 

Perlunya penerapan arsitektur 
dan tata kelola TI 

Penerapan arsitektur dan tata 
kelola TI 
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3 

1. Pemetaan potensi dan peluang 
usaha inovatif berbasis teknologi 
informasi (mobile technology)  

2. Pemetaan dampak sosial 
ekonomi usaha inovatif berbasis 
teknologi informasi (mobile 
technology) 

3. Studi hak kepemilikan atas 
inovasi berbasis teknologi 
informasi (mobile technology) 

4. Eksplorasi revolusi usaha inovatif 
berbasis teknologi informasi 
(mobile technology) 

5. Pemetaan ketersediaan data 
public penunjang usaha inovatif 
berbasis teknologi informasi 
(mobile technology) 

6. Studi kesiapan keterbukaan data 
7. Studi perlindungan terhadap data 

dan informasi privat versus public 
8. Standarisasi format data berbasis 

teknologi semantik web 
9. Standarisasi instrument model 

usaha inovatif berbasis mobile 
technology 

10. Desain template mobile 
technology model usaha inovatif 

11. Pengujian dan validasi model 
federated database untuk open 
data penunjang usaha inovatif 
berbasis teknologi informasi 
(mobile technology) 

12. Pengujian dan validasi ontology 
dan taxonomy data 

Perkembangan  teknologi 
informasi yang cepat 
memiliki potensi untuk 
memfasilitasi pembentukan 
intelegensi kolektif serta 
menunjang keterbukaan 
informasi. 

Permasalahan sosial dan 
ekonomi menjadi semakin 
kompleks sehingga 
membutuhkan solusi 
berlandaskan pada intelegensi 
kolektif serta keterbukaan 
informasi. 

Mendorong penggunaan 
teknologi informasi untuk 
mendorong keterbukaan data 
dari pemerintah dan swasta 
untuk menciptakan solusi 
ekonomi inovatif , kreatif dan 
berkesinambungan 
berlandaskan keterbaruan dan 
keterbukaan tata kelola yang 
difasilitasi oleh keterbukaan 
data dan teknologi informasi 
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13. Pengujian dan validasi template 
mobile technology model usaha 
inovatif 

14. Uji model bisnis dan manajemen 
usaha inovatif berbasis teknologi 
informasi (mobile technology) 

15. Pendampingan dan pelatihan 
model usaha inovatif berbasis 
teknologi informasi (mobile 
technology) 

16. Analisis Pasar model usaha 
inovatif berbasis teknologi 
informasi (mobile technology) 

17. Inisiasi dan implementasi model 
usaha inovatif berbasis teknologi 
informasi (mobile technology) 

4 

1. Opinion mining. 
2. System peringkasan teks pada 

perangkat mobile. 
3. Deteksi trend Data analisis untuk 

sistem informasi akademik. 

Pencarian informasi yang 
cepat dan akurat 

Meledaknya volume data di 
Big data dan data mining web 
membutuhkan pencarian 
informasi yang cepat dan 
akurat 

Big data dan data mining 

5 

1. Pengembangan sistem TIK untuk 
Pengembangan sistem TIK smart 
village-smart city dan global 
village 

2. Pengembangan system e-
literacy, sesuai dengan budaya, 
kemampuan, dan kebutuhan lokal 

Pengembangan Software 
TIK 

Perlunya pengembangan TIK 
untuk pembangunan Pengembangan sistem TIK 
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6 

1. Aplikasi sistem pendukung 
keputusan 

2. Implementasi dan 
pengembangan Knowlegde 
Management 

Sistem pendukung 
keputusan untuk 
menciptakan sistem kerja 
yang efisien, responsive dan 
Efektif 

Perlu adanya aplikasi 
Pengambilan keputusan yang 
kompleks pada berbagai 
bidang membutuhkan aplikasi 
pendukung (Sistem efektif 
Pendukung Keputusan - SPK) 

Pengambilan keputusan yang 
kompleks pada berbagai 
bidang membutuhkan aplikasi 
pendukung (Sistem Pendukung 
Keputusan - SPK) 

7 
Teknologi dan konten untuk data 
Tersedia basis data terkini informasi 
geospasial dan indera jarak jauh 

Sistem basis data Perlunya ketersediaan Sistem 
basis data Tersedia basis data terkini 

8 E-Government dalam layanan public Kebijakan dan tata kelola TIK 

1. Lemahnya kebaharuan dan 
Kebijakan dan tata kelola TIK 
belum terintegrasinya data  
2. Lemahnya teknologi TIK 
dalam layanan publik             
3. Wilayah belum berbasis TIK                  
4. Belum digunakannya TIK 
untuk pengembangan daerah                               
5. Birokrat less skill 

Perlunya penerapan e- 
government untuk pelayanan 
public TIK untuk kesejahteraan 
masyarakat (e- community, e-
bussiness, 
e-government) 

 
Bidang Ilmu : Ilmu Elektronika dan Informatika (Sistem Komputer)  

No Topik Riset Yang Diperlukan Isu – Isu  Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

1 Sistem Otomasi (Automation 
System) 

Kebutuhan sistem otomasi 
berbasis sistem cerdas di 
masyarakat dan industri  

Perlu adanya sistem otomasi 
berbasis sistem cerdas di 
masyarakat dan industri.  

Penggunaan sistem otomasi 
Berbasis Sistem Cerdas di 
masyarakat dan industri 

2 (Jaringan Komputer) Computer 
Network 

Kebutuhan Keamanan data, 
Kualitas layanan Jaringan, 
Infrastruktur jaringan. 

Tersedianya infrastruktur yang 
mendukung kerja jaringan dan 
kualitas layanan jaringan. 

Penerapan Manajemen 
jaringan Komputer yang 
menjamin keamanan dan 
layanan. 

3 Internet of things 

Kebutuhan pengendalian dan 
pengawasan perangakat 
secara jarak jauh dan 
realtime 

Perlu adanya pengendalian 
dan pengawasan perangkat 
secara jarak jauh dan realtime. 

Penerapan sistem pengendali 
dan pengawasan perangkat 
secara jarak jauh dan realtime 
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B. FOKUS PENELITIAN BIDANG FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS 
 

Unggulan Penelitian Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis :  

1. Managerial Leadership 

2. Digital Marketing 

3. Tourism Marketing 

4. Behavioral Accounting 

5. Financial Behavior 

6. Intelectual Human Capital 

7. Consumer Behaviour 

8. Total Quality Management 
 
Bidang ilmu :  Akuntansi 

No Topik Penelitian yang 
diperlukan Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

1 Good Corporate 
Governance 

1. Lemahnya  Good Corporate 
Governance menjadi penyebab krisis 
finansial 

2. Perkembangan industri  pasar modal 
membuka peluang terjadinya overstate, 
disclosure, dan ketidakjujuran dalam 
finansial 

3. Pasar audit yang semakin berkembang 
4. Standar Akuntansi yang semakin 

berkembang 
5. Perkembangan korporasi yang terkait 

yang meningkatkan tuntutan check and 
balances 

Perlu tata kelola perusahaan 
yang baik 

Implementasi Good 
Corporate Governance 
yang konsisten di sektor 
komersial dan sektor 
publik 
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2 Kualitas audit 1. Kasus kecurangan audit (Fraud audit) 
2. Kegagalan penerapan skeptisisme 

professional 
3. Terbatasnya akuntan dalam 

menghadapi globalisasi 
4. Meningkatnya kompleksitas pelaporan 

keuangan 
5. etika auditor 
6. Forensic audit 
7. Compliance audit 
8. Judgement auditor 
9. Komersialisasi audit 

Defisiensi audit dan kegagalan 
audit 

Implementasi etika audit 
dan standar audit 

3 Perpajakan 1. kapasitas pengumpulan pajak yang 
belum memadai baik dari sisi fleksibiltas 
kewenangan maupun dari sisi 
kelembagaan perpajakan 

2. Sempitnya basis pajak 
3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak 
4. Masih terdapat peraturan-peraturan 

yang multitafsir dan kontraproduktif 
dengan peningkatan penerimaan pajak 

5. Kurang efektifnya pengawasan wajib 
pajak dan penegakan hokum 

6. Kurang peran aktif masyarakat dalam 
mendukung pelaksanaan tugas DJP 

Perlu adanya peran dari 
Direktorat Jenderal Pajak 
secara maksimal untuk 
meningkatkan penerimaan 
pajak 

Sosialisasi kepada wajib 
pajak dan masyarakat 
terhadap pentingnya 
peran pajak untuk 
pembangunan negara 

4 Sistem Informasi 
Akuntansi 

1. Peran struktur dan rancangan laporan 
akuntansi dalam pemahaman ketepatan 
pengguna atas informasi 

2. Peran sistem informasi akuntansi dalam 
pengembangan struktur organisasi 

 

Inefisiensi  dalam akuntansi 
tradisional 

Implementasi Technology 
Acceptance Model (TAM) 

5 Akuntansi Syariah 1. belum terciptanya harmonisasi dan 
sinergitas pengembangan dan 

Perlunya sistem keuangan 
berbasis Syariah dan 

Terciptanya  lingkungan 
syariah dalam akad 
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pengawasan Perbankan dan Keuangan 
Syariah 

2. Perkembangan  Waqaf di Indonesia 
3. Belum selarasnya visi dan koordinasi 

antar pemerintah dan otoritas dalam 
pengembangan  perbankan Syariah 

4. pengaturan dan pengawasan yang 
belum optimal oleh OJK 

Pengawasan serta audit 
berbasis syariah 

perbankan  

6 Akuntansi Manajemen Lingkungan dan ketidakpastian 
mempengaruhi praktek-praktek akuntansi 
manajemen dan menyebabkan tekanan 
Perubahan dari proses penyusunan 
anggaran, proses penentuan biaya, 
evaluasi kinerja, dan proses evaluasi dalam 
pengambilan keputusan. 

Perlunya proses penyusunan 
anggaran yang lebih inovatif 
melalui keterlibatan beberapa 
pihak sehingga meminimalkan 
budgetary slack dan strect 
budgetary. 

Proses penyusunan 
anggaran yang lebih 
efektif dan efisien tanpa 
adanya kecenderungan 
psikologis 

Sebagian perusahaan yang berorientasi 
pada kompetisi harga dan kualitas 
merencanakan akan menggeser beberapa 
praktek akuntansi manajemen tradisional 
dan hal ini ditunjukkan dengan tingginya 
perhatian terhadap praktek ABC, cost of 
quality, target costing, evaluasi kinerja 
berbasis non finansial yang berhubungan 
dengan proses dan inovasi, analisis posisi 
persaingan dan analisis pesaing. 

Perlunya sistem penentuan 
biaya berbasis kontemporer. 

Penentuan biaya yang 
lebih tepat dalam 
organisasi yang meliliki 
kemajemukan produk. 

 Perlunya keselarasan  ukuran 
kinerja berbasis finansial dan 
non-finansial dalam organisasi 

1. Terciptanya 
keselarasan ukuran 
kinerja. 

2. Keputusan yang 
mampu 
menyelaraskan tujuan 
organisasi. 

7 Behavioral Accounting 1. Peran Akuntansi dalam menyusun 
anggaran 

2. Pemprosesan Informasi oleh pengguna 
dan pengaruh manusia terhadap 
akuntansi 

3. Internal Audit dan eksternal audit 
4. Praktik Akuntansi di dalam organisasi  

1. Pengendalian Manajerial 
2. Pemrosesan Informasi 

Akuntansi 
3. Pengauditan 
4. Sosiologi 

Implementasi aspek 
keperilakuan dalam 
akuntansi manajemn 
maupun bidang akuntansi 
keuangan, akuntansi 
manajemen  maupun 
bidang akuntansi terkait 
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Bidang Ilmu :  Manajemen 
 

No Topik Penelitian yang diperlukan Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

1 Pengembangan UMKM dan 
kewirausahaan produk lokal 

Pertumbuhanan UKM dan 
kewriausahan produk  lokal 

Konstribusi dalam pemecahan 
permasalahan dan 
pengambangan UKM dan 
kewirausahaan produk lokal 

Penelitian terapan UKM dan 
kewirausahaan produk lokal 
Penelitian Strategi 
pengembangan UKM dan 
Kewirausahaan Produk Lokal 

2 Implementasi TQM dan GKM Peningkatan daya saing 
UMKM 

Pengembangan UMKM dan 
keberlangsungan bisnis 

Pengembangan dan 
Penerapan TQM dan GKM di 
UMKM 
Peningkatan kinerja organisasi 
dan pengembangan produk 
UMKM 

3 Strategi Bersaing Pertumbuhanan  ekonomi 
kreatif dan MEA 

Kontribusi dalam 
keberlangsungan bisnis 

Strategi bersaing bisnis UKM, 
wirausaha produk lokal, dan 
ekonomi kreatif 

4 Marketing komunikasi Perkembangan teknologi Kontribusi dalam 
keberlangsungan bisnis 

Digital Maketing Komunikasi 
Strategi media 
Pemetaan karakter konsumen 

5 Sumber Daya Manusia Penguatan citra dan 
dayasaing perusahaan  

Kontribusi dalam 
keberlangsungan bisnis 

Penelitian analisis, 
implementasi, evaluasi dan 
pemodelan Good Corporate 
Governance (GCG)  
Strategi pengembangan karir 

6 Perilaku Konsumen Perubahan perilaku 
konsumen  

Kontribusi dalam 
keberlangsungan bisnis 

Penelitian analisis, 
implementasi, evaluasi dan 
pemodelan perilaku konsumen 
dalam mewujudkan loyalitas 

7 Kinerja Perubahan perilaku  Kontribusi dalam 
keberlangsungan bisnis 

Kinerja pemasaran, SDM dan 
Keuangan  pada UKM, 
kewirausahaan produk lokal 
dan perusahaan 
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8 Perilaku Keuangan Pertumbuhan investor Kontribusi dalam 
keberlangsungan bisnis 

Penelitian analisis, 
implementasi, evaluasi dan 
permodelan perilaku keuangan 
investor 

8 Reaksi Pasar Pertumbuhan produk-produk 
keuangan 

Kontribusi dalam 
keberlangsungan bisnis 

Penelitian analisis, 
implementasi, evaluasi dan 
permodelan dampak reaksi 
pasar bagi keberlangsungan 
perusahaan dan bagi investor 

9 Finance Behavior 
Kurangnya kepercayaan 
investor terhadap produk-
produk keuangan 

Kontribusi dalam memberikan 
edukasi terkait analisis teknikal 
dan fundamental 

Penelitian analisis, 
implementasi, evaluasi dan 
permodelan tentang 
kepercayaan masyarakat dan 
investor terhadap produk-
produk keuangan di pasar 
modal 

10 Brand Management 
Pentingnya merek dalam 
dunia bisnis dan 
kewirausahaan 

Kontribusi Pengembangan 
ilmu dan penerapan strategi 
merek 

Penelitian dasar, terapan dan 
pengembangan tentang 
Customer Based Brand Equity 
& Brand Management 

11 Tourism Marketing 
Perkembangan dan 
pertumbuhan industri turisme 
di Indonesia 

Kontribusi pengembangan ilmu 
dan penerapan strategi 
pemasaran turisme 

Penelitian dasar, terapan dan 
pengembangan strategi 
pemasaran dalam bidang 
turisme dan hospitality 

 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  231 
 

 
 
5. Pedoman Penyusunan Usul dan Pelaksanaan Penelitian 

5.1 Standar Hasil Penelitian 

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.  

Hasil penelitian di IIB Darmajaya harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan 

yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan 

dan budaya akademik. 
Tabel 7.2  

Standar Hasil Penelitian 

No Standar Indikator 
1 Ketua LPPM wajib membekali 

dosen dengan pengetahuan 
tentang publikasi ilmiah dengan 
menyelenggarakan atau mengirim 
ke pelatihan/workshop  

Menyelenggarakan pelatihan atau mengirim 
dosen untuk  mengikuti pelatihan penulisan artikel 
ilmiah sebanyak 5% dari jumlah dosen setiap 
tahun.  

2 Peneliti wajib melakukan publikasi 
hasil penelitian 

1. Peneliti mempublikasikan artikel ilmiah pada 
seminar nasional/internasional per penelitian 
sebagai penulis utama, atau  

2. Peneliti mempublikasikan artikel ilmiah pada 
jurnal nasional/internasional per penelitian 
sebagai penulis utama. 

3 Peneliti wajib membuat buku 
referensi ber ISBN/ /buku ajar 
sesuai skim penelitian 

1 buku ber-ISBN sesuai dengan syarat skim 
penelitian. 
 

4 Penelitian memiliki luaran  lainnya 
berupa teknologi tepat guna, Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI), 
model/purwarupa/desain/karya 
seni/rekayasa sosial. 

1 usulan per fakultas per tahun. 

 
5.2 Standar Isi Penelitian 

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan 

materi penelitian di IIB Darmajaya. 
Tabel 7.3  

Standar Hasil Penelitian 

No Standar Indikator 
1 Penelitian dilaksanakan sesuai 

dengan Rencana Induk Penelitian 
(RIP). 

Penelitian harus sesuai dengan Rencana Induk 
Penelitian. 

2 Penelitian multi disiplin sesuai 
dengan Rencana Induk Penelitian  

Penelitian multi disiplin harus sesuai dengan 
Rencana Induk Penelitian. 

3 Penelitian dilaksanakan sesuai 
dengan road map penelitian jurusan.  

1. Setiap jurusan memiliki road map penelitian 
dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. 

2. Penelitian harus sesuai dengan kompetensi 
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dan road map penelitian jurusan dalam rangka 
pengembangan IPTEKS. 

5.3 Standar Proses Penelitian 

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang 

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan 

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian di IIB Darmajaya harus 

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

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

 
Tabel 7.4  

Standar Proses Penelitian 

No Standar Indikator 
1 Perencanaan 

penelitian 
1. Memiliki Rencana Induk Penelitian. 
2. Proposal penelitian diseleksi oleh tim reviewer sesuai 

dengan skim penelitian. 
3. Proposal penelitian harus disetujui oleh Dekan dan 

diketahui oleh kepala LP4M. 
2 Pelaksanaan 

penelitian 
1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan rencana induk 

penelitian dan road map penelitian jurusan. 
2. Pelaksanaan penelitian wajib melibatkan mahasiswa 

minimal 3 orang mahasiswa.  
3. Pelaksanaan penelitian wajib melibatkan mahasiswa 

yang sedang melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis.  
4. Jangka waktu penelitian maksimal 1 tahun kecuali ada 

pendanaan dengan skema tertentu. 
5. Monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan 

berdasarkan rencana penelitian oleh tim monev. 
6. Penelitian dapat melibatkan Perguruan Tinggi lain, 

Pemerintah daerah setempat, bisnis dan industri 
sebagai mitra. 

 
3 Pelaporan penelitian 1. Laporan sesuai dengan format laporan skim penelitian 

dan kontrak penelitian, serta dilaporkan ke LP4M. 
2. Laporan penelitian disetujui oleh dekan dan diketahui 

oleh kepala LP4M. 

5.4 Standar Penilaian Penelitian 

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian di IIB Darmajaya. 
Tabel 7.5  

Standar Penilaian Penelitian 

No Standar Indikator 
1 Perencanaan Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) 5 tahun dan 

diturunkan per tahun. 
 

2 
Pelaksanaan 1. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan yang proposal. 

2. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian 
dengan proposal. 

3. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan 
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penelitian dengan proposal. 
4. Adanya kesesuaian kontribusi penelitian terhadap 

pengembangan IPTEKS, pengembangan perguruan 
tinggi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta 
luaran  penelitian sesuai dengan indikator kinerja utama 
penelitian. 

5. Adanya kelompok peneliti yang melanjutkan kerjasama 
untuk mitra 

6. Jumlah buku referensi/ajar yang dihasilkan peneliti 
3 Evaluasi dan 

Perbaikan 
1. Ada checklist penilaian kesesuaian.  
2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian. 

 
5.5 Standar Peneliti 

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian di IIB Darmajaya. 
Tabel 7.6  

Standar Peneliti 

No Standard Indikator 
1 Profesionalisme peneliti 1. Ada kesesuaian keilmuan peneliti dengan tema 

penelitian.  
2. Profesionalisme peneliti sesuai dengan kode 

etik peneliti. 
3. Peneliti dapat melibatkan mahasiswa, teknisi, 

dan tenaga administrasi sebagai sumber daya 
pendukung penelitian. 

2 Capaian peneliti Peneliti wajib melakukan publikasi di kegiatan 
seminar/jurnal nasional/internasional setelah 
melakukan penelitian 

3 Sumber daya  dosen  
yang mencukupi  dan  
memenuhi kualifikasi 
pendidikan. 

1. Ketua peneliti pemula minimal S2 dan memiliki 
NIDN. 

2. Ketua peneliti lanjut minimal S2 dan jenjang 
jabatan fungsional akademik Asisten Ahli (AA). 

4 Peneliti wajib memiliki 
kemampuan tingkat 
penguasaan metodologi 
penelitian yang sesuai 
dengan bidang keilmuan, 
objek penelitian, serta 
tingkat kerumitan dan 
tingkat kedalaman 
penelitian dalam 
melaksanakan penelitian. 

1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan 
Kualifikasi Akademik  dan jenis hibah 
penelitian.   

2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan 
dalam melaksanakan penelitian. 

 

 Peneliti dapat 
memperoleh dana 
penelitian dalam bentuk 
hibah dari institusi/instansi 
lain dalam pendanaan 
kegiatan penelitian dari 
tingkat nasional dan 
internasional. 

Setiap peneliti dapat memperoleh dana penelitian 
dalam bentuk hibah dari institusi/instansi lain dalam 
pendanaan kegiatan penelitian dari tingkat nasional 
dan internasional. 
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5.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

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 di IIB Darmajaya. Sarana dan prasarana 

penelitian merupakan fasilitas IIB Darmajaya  yang digunakan untuk memfasilitasi 

penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.  Sarana dan 

prasarana penelitian merupakan fasilitas IIB Darmajaya yang dimanfaatkan juga untuk 

proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 
Tabel 7.7  

Standar Sarana & Prasarana Penelitian 

No Standar Indikator 
1 Perguruan Tinggi 

harus menyediakan 
sarana dan 
prasarana yang 
mendukung 
kegiatan penelitian. 

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian di 
bidang ilmu ekonomi dan ilmu komputer.  

2. Minimal 50% penelitian dilaksanakan dengan sarana 
dan prasarana milik Perguruan Tinggi (seperti 
laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan). 

2 Dana operasional 
penelitian. 

Dana penelitian dosen minimal Rp. 4.000.000,- per 
penelitian yang berasal dari dana internal dan eksternal. 

3 Kontrak penelitian Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan 
penyandang dana penelitian atau pengelola penelitian yang 
didokumentasikan di LP4M. 

4 Fasilitas 1. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan 
memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan 
lingkungan. 

2. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan  
bahan yang memadai dan bermutu baik. 

3. Ketersediaan dana talangan bagi peneliti yang 
mendapatkan hibah-hibah penelitian. 

4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan 
hasil penelitiannya ke seminar/ jurnal nasional/nasional 
terakreditasi/internasional jika publikasi tersebut belum 
didanai dari penelitian. 

5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan 
hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi jika 
publikasi dalam bentuk buku tersebut belum didanai dari 
penelitian. 

6. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan  
hasil penelitiannya dalam bentuk HKI jika belum didanai 
dari penelitian. 

7. Adanya pusat kajian/pusat studi, laboratorium sentra 
HKI di fakultas. 

8. Memiliki ruang pimpinan, administrasi, penyimpanan 
arsip, ruang pertemuan dan ruang seminar yang 
terstandarisasi. 

5.7 Standar Pengelolaan Penelitian 

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
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penelitian di IIB Darmajaya. Pengelolaan penelitian di IIB Darmajaya dilaksanakan oleh 

Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat (LP4M). 
Tabel 7.8  

Standar Pengelolaan Penelitian 

No Standar Indikator 
1 Pengelolaan 

penelitian. 
1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan 

Rencana Induk Penelitian. 
2. Memiliki bagian penjamin mutu dengan tugas dan 

tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu 
penelitian. 

3. Adanya kesesuaian Standar Operation Prosedur (SOP) 
dengan Panduan Penelitian. 

4. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan penelitian. 

5. Adanya media untuk penyebaran informasi, sosialisasi 
dan publikasi penelitian.  

6. Adanya sistem reward dan punishment bagi peneliti. 

5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di IIB Darmajaya 
Tabel 7.9  

Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian 

No Standar Indikator 
1 Dana penelitian 

yang 
memadai. 

1. Dana penelitian dosen minimal Rp.4.000.000,- per 
penelitian yang berasal dari dana internal dan 
eksternal. 

2. Ketersediaan dana talangan bagi peneliti yang 
mendapatkan hibah-hibah penelitian. 

3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang 
mempublikasikan hasil penelitiannya ke seminar/ 
jurnal nasional/nasional terakreditasi/internasional jika 
publikasi tersebut belum didanai dari penelitian. 

4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang 
mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk 
buku referensi jika publikasi dalam bentuk buku 
tersebut belum didanai dari penelitian. 

5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan  
hasil penelitiannya dalam bentuk HKI jika belum 
didanai dari penelitian. 

6. Tersedianya dana untuk melakukan kegiatan pelatihan 
dan diseminasi. 

2 Pendanaan yang 
berasal dari 
kerjasama kegiatan 
penelitian dengan 
instansi di 
dalam/luar negeri. 

Persentase rata-rata dana penelitian yang sesuai bidang 
per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri dan 
luar negeri minimal 5% dari total dana penelitian. 
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6. Jaminan Atas HKI 

Untuk melakukan pengelolaan Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen 

dan mahasiswa, IIB Darmajaya telah membentuk Sentra Hak Kekayaan Intelektual 

pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 

0140/DMJ/REK/KUSDM/V-2018 tentang pembentukan sentra HKI dan pengangkatan 

Kepala Pusat Publikasi dan Kekayaan Intelektual. 

Sentra HKI mempunyai fungsi melayani para peneliti atau inventor dalam konsultasi 

dan pengurusan HKI, membantu mempercepat perolehan HKI hasil-hasil penelitian 

dan PPM bagi sivitas akademika IIB Darmajaya dan masyarakat luas dan memacu 

upaya komersial produk-produk HKI khususnya dari  civitas akademika IIB 

Darmajaya. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi operasionalnya tersebut sentra 

HKI IIB Darmajaya membuat beberapa kegiatan yang intinya untuk membangun 

kesadaran kepada sivitas akademika IIB Darmajaya betapa pentingnya pengurusan 

paten, kekayaan intelektual dan merek. Ada beberapa kegiatan seperti workshop 

produk ber HKI dari hasil penelitian dan pengabdian serta workshop merek dagang, 

paten dan ijin usaha secara rutin diadakan. 

 

(a) Workshop HKI untuk Penelitian & 
Pengabdian Masyarakat 

 

 

(b) Workshop Ijin Usaha, Merek Dagang 
& Paten 

Gambar 7.4 Kegiatan Sentra HKI IIB Darmajaya 
 

 
 
7.1.2   Tuliskan jumlah judul penelitian* yang dilakukan oleh dosen tetap selama tiga tahun 

terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. 
 

 

Penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir NK=1,67, skor 
3,51 (baik)  
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No. Sumber 

Pembiayaan 
Jumlah Judul Penelitian Total TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pembiayaan sendiri oleh 
peneliti 

13 15 18 N1= 46 

2 PT/yayasan yang 
bersangkutan 

5 9 10 N2= 24 

3 Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

26 23 26 N3= 75 

4 
Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

0 0 0 N4= 0 

5 Institusi luar negeri 0 0 0 N5= 0 
Total 44 47 54 145 

Catatan: * Sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan 
 

 
7.1.3  Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga 

tahun terakhir oleh dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut. 
 

 
 

No. Jenis Karya  Jumlah Judul  Total TS-2 TS-1 TS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Jurnal Ilmiah Ber-ISSN 17 40 17 74 

2 Jurnal ilmiah terakreditasi 
DIKTI 

1 1 0 A1= 2 

2 Jurnal ilmiah internasional 1 8 9 A2= 18 
3 Buku tingkat nasional 0 3 6 B1=9 
4 Buku tingkat internasional    B2= 0 
5 Karya seni tingkat nasional    C1= 0 

6 Karya seni tingkat 
internasional 

   C2= 0 

7 Karya sastra tingkat nasional    D1= 0 

8 Karya sastra tingkat 
internasional 

   D2= 0 

Total 19 52 32 103 
Catatan: * Sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan 
 
 
7.1.4   Jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional selama 3 tahun 

terakhir 
 

 

Dosen tetap menghasilkan karya ilmiah selama tiga tahun 
terakhir NK=0,35 skor 1,43 (kurang)  

Artikel yang disitasi internasional selama tiga tahun terakhir NK= 
99,2 skor 4 (sangat baik)  
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Jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional selama 3 tahun 
terakhir adalah 13 artikel 

 
 
7.1.5  Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa Institusi perguruan tinggi yang telah 

memperoleh Paten/Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Karya yang mendapatkan 
penghargaan tingkat nasional/internasional selama tiga tahun terakhir. 

 

 
 

No. Nama Karya 
Bentuk Penghargaan* 

Paten HKI Nasional/  
Internasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Dj-E    
2 CD Interaktif Praktikum Keamanan Komputer dan 

Jaringan 
   

3 Pengaruh Persepsi Keadilan dan Trust Terhadap 
Kesenjangan Anggaran: Studi Eksperimen dalam 
konteks Penganggaran Partisipatif 

   

4 The Role Organization Commitment and Trust on 
Performance Management and The Implication for 
The Lecturers Performance 

   

5 Sistem Rekomendasi Penentuan Budaya Organisasi    
6 Implementasi Metode Fuzzy Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
untuk Seleksi Penerimaan Karyawan 

   

7 Penggunaan Logika Fuzzy dalam pemilihan 
peminatan mahasiswa untuk Tugas Akhir (Studi 
Kasus: Jurusan Teknik Informatika Informatics & 
Business Institute (IBI) Darmajaya 

   

8 Program Komputer untuk Praktikum Komunikasi dan 
Jaringan Komputer 

   

9 Predictions Of Real Estate Market Bubble And Burst: 
A Malaysian Case 

   

10 Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, 
Pemberdayaan dan Tata Kelola Terhadap Kinerja 
Manajerial Perguruan Tinggi Swasta (Survei Pada 
PTS Kopertis Wilayah II) 
 

   

11 Total Quality Management: Cultural, Implementation, 
and Organizational Performance Aspects (An 
Empirical Investigation in Indonesia) 
 

   

12 Sistem Pengukuran TQM dan Kinerja Organisasi 
 

   

13 Aplikasi Penyebaran Tenaga Pendidik Bersertifikasi 
Tingkat Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Jalur 
Terpendek Pada Provinsi Lampung Berbasis Android 

   

14 Image Processing: Capture Kehadiran Mahasiswa 
Melalui Deteksi Tandatangan Pada Lembar Presensi 

   

Karya dosen dalam bentuk HaKI, NK=1,8 skor=  2,45 (cukup) 
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No. Nama Karya 
Bentuk Penghargaan* 

Paten HKI Nasional/  
Internasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Mahasiswa Menggunakan Scanner 

15 Nilai Ekonomi Alokasi Waktu Ibu Bekerja Pada 
Sektor Publik dan Domestik di Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 

   

16 Prototipe Search Engine Flora dan Fauna    
17 Analysis of Language Learning Styles and Language 

Achievements of Higher Education Institution 
Students in Lampung 

   

18 Aplikasi Pengenalan Wajah 
 

   

 
 
7.1.6 Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin 

keberlanjutan penelitian, yang  mencakup informasi tentang agenda penelitian, 
dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring penelitian, dan pencarian berbagai 
sumber dana penelitian. 

 

 
 

1. Kebijakan Agenda Penelitian Jangka Panjang 

Untuk menjamin keberlangsungan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Penelitian, 

IIB Darmajaya selalu memperkuat LP4M IIB Darmajaya dan bertindak berdasarkan 

Rencana Induk Penelitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 

0186/DMJ/REK/LP4M/V-2018. Agenda penelitian unggulan akan dievaluasi secara 

berkala berdasarkan capaian dari produk dan dampak penelitian yang dihasilkan. IIB 

Darmajaya untuk menjamin keberlanjutan penelitian telah menetapkan penelitian 

unggulan yang mencakup 13 (Tiga Belas) topik Penelitian, yaitu: (1) Internet of 

things, (2) Artificial Intellegence, (3) Business Intlellgence, (4) Biometrics & Moving 

Object Recognition, (5) Image & Video Processing, (6) Managerial Leadership, (7) 

Digital Marketing, (8) Tourism Marketing, (9) Behavioural Accounting, (10) Financial 

Behaviour (11) Intelectual Human Capital, (12) Consumer Behaviour, (13) Total 

Quality Management. 

Upaya agar kebijakan tersebut terlaksana antara lain adalah LP4M secara langsung 

mengawasi kegiatan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian, juga 

mendorong agar tema dari agenda penelitian menjadi perhatian khusus bagi peneliti. 

Dalam pelaksanaan tugasnya LP4M dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu yang 

menetapkan standard mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di IIB Darmajaya 

IIB Darmajaya memiliki kebijakan dan upaya agenda penelitian 
jangja panjang, SDM dan sarana-prasaran yang memadai, 
membina jejaring dan mencari sumber dana 
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serta sentra HKI yang berfungsi membantu untuk mendapatkan HKI bagi peneliti 

yang berkompeten. 

Selain itu, langkah LP4M IIB Darmajaya dalam menjamin keberlanjutan dan mutu 

penelitian, antara lain dengan mengadakan seminar-seminar tentang metodologi 

penelitian, coaching clinic proposal, kiat-kiat memperoleh hibah, workshop 

penyusunan proposal hibah dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten 

dari Kemenristek Dikti atau guru besar yang ahli dalam bidang penelitian. 

 
(a) Workshop Penulisan Proposal 

Hibah DRPM Kemenristekdikti 

 
(b) Workshop Intelectual Proprierty 

Gambar 7.5 Berbagai Workhop Untuk Peningkatan Kapasitas Peneliti 

Kebijakan agenda penelitian jangka panjang telah tertuang dalam RIP yang 

menjelaskan tentang ketersediaan SDM, prasarana dan sarana yang 

memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, mengembangkan 

dan membina jejaring penelitian, serta menyediakan atau mencari berbagai sumber 

dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional. 

IIB Darmajaya juga mendorong penelitian yang menghasilkan luaran berupa jurnal 

nasional, jurnal internasional maupun paten. IIB Darmajaya melalui LP4M 

mempunyai sistem dukungan dalam bentuk insentif luaran penelitian yang diatur 

dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: SK.0274/DMJ/REK/VIII-18, dengan rincian 

pada tabel 7.10. 
Tabel 7.10  

Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian 
No Jenis Luaran Jumlah Insentif 

1 

Jurnal Internasional Bereputasi 
a. Penulis pertama 

Q1  Rp      10.000.000  

Q2  Rp        7.500.000  
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Q3  Rp        5.000.000  

Q4  Rp        2.500.000  

b. Penulis Kedua 

Q1  Rp        5.000.000  

Q2  Rp        3.000.000  

Q3  Rp        1.500.000  

Q4  Rp        1.000.000  

2 

Jurnal Nasional Terakreditasi 

Penulis Pertama  Rp        2.500.000  

Penulis Kedua  Rp        1.500.000  

3 Jurnal Nasional Ber-ISSN  Rp           400.000  

4 Artikel Media Massa  Rp           200.000  

5 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
Paten  Rp        4.000.000  

Merek Dagang  Rp        2.000.000  

Hak Cipta  Rp        1.000.000  

6 

Konferensi Bereputasi Scopus 

Penulis Pertama  Rp        2.000.000  

Penulis Kedua  Rp        1.000.000  

 
2. Kebijakan Dukungan SDM, Sarana & Prasarana 

Ketersediaan SDM, prasarana dan sarana untuk penelitian secara berkelanjutan IIB 

Darmajaya memiliki dosen dan mahasiswa yang memadai untuk menjalankan 

penelitian yang berkelanjutan. Keragaman disiplin ilmu di bidang ilmu komputer dan 

bidang Ekonomi & Bisnis juga mendukung perkembangan penelitian yang 

multidisiplin. Selain itu citra dan reputasi IIB Darmajaya sebagai salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta terbesar di Lampung juga mendorong suburnya kegiatan 

penelitian. Sarana penelitian juga mendukung misalnya ketersediaan laboratorium di 

tingkat fakultas atau program studi serta tercapainya klasterisasi Madya LP4M IIB 

Darmajaya berdampak pada tingginya jumlah proposal penelitian yang diterima 

terutama sekali pada hibah penelitian di DRPM Kemenristekdikti.  

Ketersediaan sumber daya manusia di IIB Darmajaya cukup berkualitas untuk 

menjamin keberlanjutan penelitian dan memiliki SDM yang kompeten di bidang 

ilmunya. Jumlah dosen tetap yang dimiliki oleh IIB Darmajaya sebanyak 131 orang, 

kekuatan dosen berdasarkan jabatan fungsional terdiri atas Guru Besar sebanyak 1 

orang (3,22%), Lektor Kepala sebanyak 1 orang (3,22%), Lektor sebanyak 48 orang 

(36,64%), Asisten Ahli sebanyak 54 orang (41,22%) dan Tenaga Pengajar sebanyak 
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27 orang (20,61%). 

Kekuatan tenaga dosen berdasarkan gelar akademik di Lingkungan IIB Darmajaya 

adalah bergelar S3 sebanyak 14 orang (10,68%) dan S2 sebanyak 113 orang 

(89,32%). Beberapa dari dosen S2 saat ini sedang mengikuti program Doktoral baik 

dengan pembiayaan beasiswa eksternal maupun dari institusi, sehingga jumlah 

dosen dengan gelar S3 di masa depan akan secara substansial bertambah. 

 

Potensi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IIB Darmajaya  adalah salah 

satunya unsur untuk menunjang akademik dan penelitian, pada tabel 7.11 

menunjukkan profil bangunan dan ruangan.  

Tabel 7.11   
Profil Bangunan dan Ruangan 

No. Jenis Prasarana Jumlah 
Unit 

Total Luas 
(m2) 

1 Ruang Perkantoran/Administrasi 26 1.872 
2 Ruang Kuliah S-1 41 2.296 
3 Ruang Kuliah S-2 7 392 
4 Ruang Rapat 2 160 
5 Ruang Seminar 2 502 
6 Ruang Kerja Dosen 6 632 
7 Ruang Laboratorium 16 896 
8 Ruang Studio 1 72 
9 Ruang Kursus 8 240 

10 Ruang Bengkel 3 174 
11 Ruang Perpustakaan 1 537 
12 Ruang Aula 2 690 
13 Ruang Konseling 1 51 
14 Ruang Inkubator Bisnis & Teknologi 1 51 

Total 8.165 
 

a. Perpustakaan 
IIB Darmajaya  memiliki beragam koleksi bahan pustaka yang dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan 

penyelesaian tugas akhir. Koleksi bahan pustaka terdiri atas : buku umum, 

majalah,  laporan tugas akhir, jurnal, Surat Kabar Harian, CD program dan 

Warintek. Luas Perpustakaan yang dimiliki oleh IIB Darmajaya 337 m2.   
 

Jumlah Koleksi yang ada di perpustakaan IIB Darmajaya  adalah 3113 judul dan 

9530 copy, dimana secara rinci dapat di lihat pada Tabel 7.12 
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Tabel 7.12 Profile Koleksi Bahan Pustaka 

No Jenis Pustaka 
Jumlah Judul Jumlah 

Copy Cetak Elektronik 

1 Buku teks 2939  9264 

2 Ebook  6141 6141 

3 Jurnal nasional Tak 
terakreditasi (ISSN) 81 17 173 

4 Jurnal nasional 
terakreditasi 4 4 0 

5 Jurnal internasional 22 2* 22 

6 Prosiding 71 5 71 

  TOTAL 3117 6169 9530 
 *https://elibraryusa.state.gov 

b. Laboratorium 

IIB Darmajaya  memiliki 20 laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum 

mahasiswa, yakni:  Laboratorium Fisika Dasar; Laboratorium Elektronika Dasar; 

Laboratorium Elektronika Menengah; Laboratorium Elektronika Lanjut; 

Laboratorium Jaringan Komputer; Laboratorium Komputer Dasar A; Laboratorium 

Komputer Dasar B; Laboratorium Komputer Dasar C; Laboratorium Komputer 

Menengah A; Laboratorium Komputer Menengah B; Laboratorium Komputer 

Lanjut A; Laboratorium Komputer Lanjut B; Laboratorium Komputer Lanjut C; 

Laboratorium Internet Laboratorium Multimedia A; Laboratorium Multimedia B; 

Laboratorium Manajemen Laboratorium Komputer Akuntansi; Laboratorium 

Akuntansi manual, dan  Laboratorium Bahasa. 

c. Hospot Area di Lingkungan IIB Darmajaya  

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diawali pada tahun 

2003, yaitu dibangunnya kerjasama antara Darmajaya dengan pihak PT Telkom. 

Darmajaya menggabungkan diri bersama perguruan tinggi lain ke dalam jaringan 

Internet dengan koneksi melalui VSAT (Very Small Aperture Terminal).  Akhirnya 

pada tahun 2011 konfigurasi Internet Darmajaya kemudian menggunakan Telkom 

dengan 100 MBps dengan perbandingan 20 MBps internasional dan 80 MBps 

nasional. Jaringan eksternal melalui hubungan ke internet sebenarnya sudah 

berjalan dengan cukup baik. Media transmisi yang digunakan pada saat ini 

meliputi bentuk kabel (wired) maupun wireless. Darmajaya menggunakan kabel  

jenis UTP (Unshielded Twisted Pair) CAT 5. Untuk media transmisi wireless, telah 

dikembangkan teknologi jaringan dengan wireless LAN yang menggunakan 

frekuensi 2,4 GHz. Access Point yang dapat digunakan untuk teknologi ini berada 
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dihampir seluruh area IIB Darmajaya. Akses internet inilah yang disediakan oleh 

IIB Darmajaya  dapat dimanfaatkan oleh dosen, staf, dan mahasiswa tanpa biaya. 

d. Pusat Bahasa Darmajaya (Darmajaya Language Centre/DLC) 

IIB Darmajaya  telah memiliki pusat bahasa untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dan dosen berbahasa asing yang diberi nama Darmajaya Language 

Centre. Beberapa bahasa asing yang diajarkan pada pusat bahasa adalah 

bahasa inggris, bahasa Prancis dan bahasa Cina serta dilengkapi dengan ruang-

ruang khusus bahasa seperti Warung Prancis dan China Corner.  

Tidak hanya kegiatan kursus bahasa, DLC juga melayani test TOEFL dan 

penterjemahan artikel ilmiah untuk disubmit ke jurnal-jurnal internasional. Dengan 

adanya DLC ini, diharapkan Civitas akademika dapat menghadapi tantangan 

global yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. 

e. Inkubator Bisnis 

Inkubator bisnis merupakan unit yang dibentuk untuk menjalankan peran 

optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki oleh IIB  Darmajaya. Fungsi lain 

dari unit ini adalah sebagai media bagi sivitas akademika untuk mengembangkan 

diri di bidang kewirausahaan.  

3. Pengembangan & Pembinaan Jejaring Penelitian 

Dalam mengembangkan dan membina jejaring penelitian, LP4M telah 

mengadakan langkah-langkah melalui fakultas, program pasca sarjana, unit kerja 

lain di lingkungan IIB Darmajaya untuk mendorong kerjasama penelitian dengan 

institusi baik dari pemerintah daerah, kementrian terkait, atau pihak asing. 

Jejaring penelitian juga dapat melalui mitra para peneliti, antara lain melalui 

dosen pembimbing saat peneliti melakukan studi lanjut, kontak dengan komunitas 

bidang ilmu serumpun, organiasi profesi atau konferensi ilmiah dengan perguruan 

tinggi negeri ataupun swasta (lihat tabel pada sub bab 7.3.2). Beberapa 

kerjasama penelitian di dalam negeri yang telah dilakukan antara IIB Darmajaya 

dengan beberapa pihak perusahaan swasta, beberapa BUMN, Pemerintah 

Kabupaten dan Provinsi, serta pihak kementrian terkait. Demikian pula kerjasama 

luar negeri dilaksanakan bersama beberapa perguruan tinggi dan swasta (lihat 

tabel pada sub bab 7.3.3) 
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4. Pencarian Sumber Dana Penelitian 

Untuk terjaminnya penyelenggaraan kegiatan penelitian sivitas akademika IIB 

Darmajaya, LP4M IIB Darmajaya berusaha mengembangkan strategi pencarian 

sumber daya penelitian. Pencarian sumber dana penelitian dilakukan melalui 

program hibah kompetisi Kemenristek Dikti (Dana Desentralisasi Untuk Riset 

Unggulan, Dana Kemenristekdikti Untuk Riset Nasional), Dana CSR perusahaan 

Mitra Perguruan Tinggi, hibah dari institusi IIB Darmajaya serta dana riset 

kerjasama berbagai institusi hasil dari pengembangan jejaring kerjasama di 

dalam dan diluar negeri.  

Saat ini sebagian besar pendanaan kegiatan penelitian di IIB Darmajaya 

bersumber dari Kemenristek Dikti dimana selama 3 tahun ini mampu 

menghimpun dana penelitian sebesar Rp. 3,737  Milyar yang terdiri dari berbagai 

macam skim penelitian. Selain sumber pendanaan Kemenristek Dikti, IIB 

Darmajaya juga mendapatkan pendanaan penelitian dari pihak swasta seperti 

PT. Darmajaya Digital Solusi, yang merupakan perusahaan spinn-off IIB 

Darmajaya bergerak di bidang teknologi informasi yang bisa mencapai lebih dari 

Rp. 100 juta setiap tahunnya. Selain itu IIB Darmajaya juga memberikan dana 

hibah kepada para penelitinya sebesar Rp. 4.000.000 s/d Rp. 6.000.000 setiap 

tahun yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 0462/DMJ/REK/VII-16. 

IIB Darmajaya juga sangat mendukung dan memotivasi dosen melalui LP4M agar 

seluruh dosen untuk mengusulkan agenda penelitiannya kepada pemerintah, 

lembaga non-pemerintah dan pihak asing. Upaya yang telah di lakukan oleh IIB 

Darmajaya untuk memperoleh sumber dana antara ain melalui kerja sama MoU 

atau Academic visiting ke Perguruan Tinggi luar negeri. Sebagai contoh pada 

tahun 2017 dan 2018 IIB Darmajaya menjalin kerjasama dengan UKM (Universiti 

Kebangsaan Malaysia), Nantong University dan Russian State Social University 

terkait dengan pertukaran pelajar, joint research dan pendanaannya. 

 
 
7.2   Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 
 
7.2.1 Jelaskan kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM  (lembaga/unit  yang 

menangani masalah, agenda, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan, serta  
pendanaan PkM).  
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1. Lembaga /Unit Yang Menangani PkM 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IIB Darmajaya dikelola oleh Lembaga 

Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4M) 

IIB Darmajaya. Pengelolaan kegiatan PKM IIB Darmajaya dikeluarkan oleh LP4M 

dengan persetujuan senat Perguruan Tinggi dan ditetapkan oleh rektor melalui Surat 

Keputusan Rektor Nomor 0554/DMJ/REK/BSDM/VI/2012. LP4M IIB Darmajaya juga 

melengkapi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

dengan mengeluarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat 

yang diperkuat oleh Surat Keputusan Rektor Nomor: 0591/DMJ/REK/X-2016 (lampiran 

7.2 Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat). 

2. Arah dan fokus kegiatan PkM.  
a. Pendidikan Kepada Masyarakat 

Kegiatan pendidikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen IIB Darmajaya 

dalam bentuk pemberian pendidikan non formal dalam rangka merealisasikan 

pendidikan yang berkelanjutan dimasyarakat. Bentuk kegiatan non formal seperti 

kursus-kursus, penataran, lokakarya, latihan kerja, penyuluhan dan bimbingan 

kerja. Perlu diperhatikan bahwa LP4M IIB Darmajaya selalu mengarahkan para 

dosen yang melaksanakan kegiatan pendidikan kepada masyarakat agar bersifat 

praktis, disesuaikan dengan kebutuhan dan melihat kondisi sosio kultural 

masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat.  

  

Gambar 7.6 Berbagai kegiatan Pelatihan Kepada Masyarakat: Pelatihan Kepada Karang Taruna 
dan Penghuni Rutan Bandar Lampung 

PkM memiliki pedoman yang lengkap dan dikembangkan seerta 
dipublikasikan meliputi aspek arah dan fokus, jenis dan rekam 
jejak, pola kerjasama dan pendanaan   
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b. Pelayanan Kepada masyarakat 
Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, para dosen IIB Darmajaya juga 

memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang 

membutuhkan keahlian atau kepakaran tertentu untuk memecahkan masalah di 

daerahnya. Beberapa contohnya adalah kegiatan pendampingan bisnis oleh dosen 

IIB Darmajaya kepada beberapa UKM-UKM di Provinsi Lampung untuk 

pengembangan bisnisnya. LP4M IIB Darmajaya juga selalu menyarankan kepada 

para civitas akademika untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

secara kontinu, mendampingi hingga UKM atau kelompok masyarakat di dearah 

tersebut mampu mandiri dan mencapai tujuannya yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat.  

 

  

Gambar 7.7  Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Kerajinan Lidi dan Bunga Kertas di 
Tanjung Bintang Lampung 

 
c. Pengembangan Hasil Penelitian & Transfer Teknologi  

LP4M IIB Darmajaya selalu mendorong hilirisasi hasil peneltiian para dosen. Hasil 

penelitian para dosen IIB Darmajaya selalu dikembangkan agar masyarakat sekitar 

dapat menikmatinya. Produknya dapat berupa pengetahuan terapan, teknologi 

ataupun seni yang hasilnya siap pakai. Bentuk kegiatannya dapat berupa pelatihan 

cara kerja, prosedur kerja, metode mengajar dan materi pelajaran. 
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Gambar 7.8  Perkenalan sistem Webcommerce pada pemuda desa Pringsewu dan Pengenalan 
SIDESA (Sistem Informasi Desa) Pada Provinsi 

 
d. Pengembangan wilayah secara terpadu 

LP4M IIB Darmajaya juga melakukan kerja sama dengan beberapa pemerintah 

daerah untuk mengembangkan konsep dan perencanaan pengembangan wilayah 

secara terpadu dan bersifat komprehensip. Sampai dengan sejauh ini IIB 

Darmajaya telah bekerjasama dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung 

seperti; Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran untuk 

pengembangan wilayah serta trensfer ipteks yang bermanfaat untuk meningkatkan 

daya saing daerah. 

  

Gambar 7.9  Kerjasama antara IIB Darmajaya dengan Kabupaten Lampung Tengah dan 
Pringsewu untuk pengembangan Digital Village 

 
e. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

LP4M IIB Darmajaya tidak hanya menggalakkan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat hanya pada dosen-dosennya akan tetapi juga mendorong para 

mahasiswa untuk dapat belajar secara langsung dan mempraktekkan ilmu 
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kemasyrakat di Provinsi Lampung dengan menyelenggarakan kegiatan 

KKN/PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyrakat). PKPN adalah mata kuliah 

wajib, dengan menerjunkan mahasiswa langsung ke masyarakat untuk membantu 

bagaimana cara mengembangkan dan mengelola daerah-daerah potensial yang 

menjadi sasaran yaitu yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas 

unggulan yang selama ini belum dikelola dengan baik serta mebangun sistem 

informasi desa. 

PKPM diinisiasi pada tahun 2015, saat ini telah diselenggarakan diberbagai 

kabupaten di Provinsi Lampung dengan berbagai tema khusus untuk lebih 

mengarahkan kegiatan pengabdian pada masyarakat di setiap tahunnya, mulai 

dari pengembangan UKM & UMKM desa, pengembangan ekonomi kreatif & 

potensi wisata desa, implementasi web dan sistem informasi desa hingga yang 

terbaru tema yang dipilih adalah pengembangan BUMDES. Tercatat hingga saat 

ini PKPM telah diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, 

Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Selatan hingga Lampung Barat dengan 

rata-rata jumlah mahasiswa tiap semester yang diterjunkan adalah sejumlah 500-

600 mahasiswa. 

  

Gambar 7.10  Kegiatan KKN-Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat Mahasiswa IIB Darmajaya 

Berdasarkan arahan dari LP4M IIB Darmajaya dan Rencana Strategis Pengabdian 

Masyarakat, kegiatan pengabdian masyarakat IIB Darmajaya memiliki jumlah yang 

cukup signifikan dan diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini menghantarkan Lembaga 

Pengabdian Kepada Masyarakat IIB Darmajaya pada tahun 2017 dimasukkan 

kedalam cluster MEMUASKAN oleh Kemenristek Dikti. LP4M IIB Darmajaya dan 

Lembaga/Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat hingga saat ini menjadi salah 

satu lembaga yang paling aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian di 

Provinsi Lampung yang berfokus pada pengembangan teknologi informasi, 
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kewirausahaan dan pemasaran & model bisnis pariwisata. Pada tahun 2018 LP4M 

IIB Darmajaya menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ranking 

pertama di Lampung dimana kinerja penelitian dan penelitian IIB Darmajaya 

berada pada ranking 125 Nasional dan Lembaga Inovasinya di ranking 32 

Nasional oleh Kemenristek Dikti. 

 

Gambar 7.11 Hasil Peringkat Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IIB 
Darmajaya Tahun 2018 

 

3. Rekam Jejak Kegiatan PkM IIB Darmajaya 

Dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat LP4M IIB Darmajaya selalu berpedoman pada Rencana Strategis 

(Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat IIB Darmajaya. Dan untuk mencapai misi 

IIB Darmajaya yang menyatakan “Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat yang unggul dan inovatif serta relevan dengan kebutuhan stakeholder” 

maka LP4M IIB Darmajaya merancang agenda dan insiatif strategis didalam renstra 

pada tabel 7.13. 
Tabel 7.13  

Agenda dan Inisiatif Strategis 

No Tujuan Strategis Inisiatif Strategi 
1 Meningkatkan Kuantitas 

dan Kualitas Kegiatan 
PKM di IIB Darmajaya 

1. Melakukan Pemetaan Kompetensi Dosen IIB 
Darmajaya Dalam Kegiatan PKM  

2. Perancangan Kegiatan Hibah PKM Institusi 
3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi HIBAH PKM 

DIKTI dan Institusi untuk meningkatkan partisipasi 
dalam pengajuan proposal PKM 

4. Mengadakan workshop dan Klinikal penulisan 
proposal PKM 

5. Penerbitan Sosialiasi & Workshop PKM  yang dimiliki 
oleh IBI Darmajaya di Media Massa & website LP4M 
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2 Pelaksanaan Kegiatan 
PKM IIB Darmajaya Yang 
terstandarisasi dan 
memiliki Dampak Positif 
bagi Masyarakat di 
Provinsi Lampung 

1. Penyempurnaan SOP Hibah PKM DIKTI dan Institusi 
2. Pelaksanaan kegiatan Hibah PKM  RISTEKDIKTI dan 

Institusi sesuai dengan SOP  
3. Melakukan Manajemen Dokumentasi Pelaporan 

Hibah PKM Institusi 
4. Melakukan Evaluasi hasil dan dampak kegiatan PKM 

RISTEKDIKTI & Institusi antara LP4M, Jurusan, 
Pusat Studi Kajian dan KUIK 

5. Penerbitan aktivitas-aktivitas PKM Dosen IIB 
Darmajaya di Media Massa & Website LP4M 

3 Pelaksanaan Kegiatan 
PKPM yang berkontribusi 
IPTEKS kepada 
masyarakat Provinsi 
Lampung 

1. Membuat pedoman teknis pelaksanaan PKPM – 
Buku Panduan dan SOP  

2. Melaksanakan Rapat Evaluasi antara jurusan, KUIK, 
Pusat Studi Kajian dan LP4M untuk membahas 
dampak hasil kegiatan PKPM 

3. Pembuatan Laporan Hasil & Dampak Kegiatan PKPM  
4. Mengadakan rapat Evaluasi dengan PEMDA-

BAPPEDA, IBI Darmajaya dan Pusat Studi Kajian 
terkait dengan hasil dan Dampak kegiatan PKPM 

5. Penerbitan aktivitas-aktivitas PKPM di Media Massa 
& Website LP4M 

4 Peningkatan Jumlah 
Publikasi Ilmiah & 
Pertemuan Ilmiah Kegiatan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

1. Pembuatan SOP Jurnal pengabdian masyarakat 
2. Penerbitan Jurnal Pengabdian Masyarakat secara 

berkala secara disiplin 
3. Meningkatkan keikutsertaan Dosen IBI Darmajaya di 

seminar PKM baik nasional dan internasional 
4. Sosialisasi Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat ke 

pihak internal & eksternal 
5. Mengefektifkan penggunaan e-journal darmajaya 

5 Peningkatan kerjasama 
dan jejaring dengan 
pemerintah daerah, dan 
perusahaan-perusahaan 
swasta di Provinsi 
Lampung dalam 
pelaksanaan program 
PKM. 

1. Membuat profil Pusat Pengabdian Masyarakat  
2. Mengumpulkan dokumen Perencanaan 

Pembangunan & Pengembangan Daerah-Daerah di 
Provinsi Lampung. 

3. Pembuatan Prosedur kerjasama antara IBI 
Darmajaya dengan pihak ekternal terkait dengan 
Pelaksanaan PKM berdasarkan Perencanaan dan 
Pengembangan Daerah. Kerjasama: Jurusan, LP4M, 
KUIK dan Pusat Studi Kajian. 

4. Melakukan sosialisasi Kegiatan PKM IBI darmajaya 
ke instansi Pemerintah Daerah, Universitas dan 
Perusahaan-Perusahaan 

 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat IIB Darmajaya juga dilakukan berdasarkan 

pada kompetensi yang dimiliki oleh IIB Darmajaya sebagai institusi pendidikan dibidang 

bisnis & ekonomi dan teknologi informasi. Berdasarkan renstra, bidang dan topik 

unggulan pengabdian pada masyarakat IIB Darmajaya dapat dilihat pada tabel 7.14. 
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Tabel 7.14  
Bidang & Topik Unggulam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat IIB Darmajaya 

No Bidang Unggulan  Topik Unggulan 

1 Pengembangan 
Kewirausahaan 

a. Kewirausahaan Kampus 
b. Business Model 
c. Inkubator Bisnis & Teknologi 
d. Proses Inkubasi Kewirausahaan  
e. Pengembangan Usaha Kampus 

2 Pengembangan UKM, 
UMKM & Koperasi 

a. Manajemen Keuangan UKM, UMKM & Koperasi 
b. Manajemen Sumberdaya Manusia UKM, UMKM & 
Koperasi 
c. Pengembangan BUMDES 
d. Manajemen Kualitas UKM, UMKM & Koperasi 

3 Pengembangan Ekonomi 
Kreatif & Kepariwisataan 

a. Pengembangan Desa Pariwisata 
b. Pengembangan Desa Berbasis Ekonomi Kreatif 
c. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah 
d. Pariwisata Halal dan Religi 
e. Pengebangan Produk/Jasa Unggulan Daerah 

4 Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui Teknologi Informasi 

a. Pembelajaran Internet Cerdas 
b. Internet of Things Pedesaan 
c. Sistem Informasi Desa 
d. Pengembangan Web Desa 

 

Untuk lebih mendukung kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat di keempat 

bidang fokus tersebut, LP4M IIB Darmajaya juga memberikan program hibah 

pengabdian pada masyarakat institusi kepada para dosen dan mahasiswa. LP4M IIB 

Darmajaya juga melakukan kegiatan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat dengan pihak pemerintah daerah, swasta dan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan untuk hilirisasi produk penelitian, kerjasama deperti dengan 

KOMINFO, Kementrian Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM, 

BEKRAF & Dinas Pariwisata serta OJK terkait dengan pengelolaan BUMDES hingga 

kolaborasi dengan Komunitas Wirausaha Tangan Diatas dan lain sebagainya 

 

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (tabel 7.15) merupakan kriteria minimal 

hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat 

adalah: 

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan 

keahlian sivitas akademik yang relevan; 

2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 
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3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau; 

4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 

Tabel 7.15  
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Standar Indikator 
1 Ketua LPPM wajib membekali 

dosen dengan pengetahuan 
tentang publikasi ilmiah 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan menyelenggarakan atau 
mengirim ke pelatihan/workshop  

Menyelenggarakan pelatihan atau mengirim dosen 
untuk  mengikuti pelatihan penulisan artikel 
sebanyak 5% dari jumlah dosen setiap tahun.  

2 Pelaksana pengabdian wajib 
melakukan publikasi hasil 
pengabdian pada masyarakat 

1. Pelaksana pengabdian wajib mempublikasikan 
pengabdiannya di media massa. 

2. Pelaksana pengabdian mempublikasikan  
artikel ilmiah pada seminar 
nasional/internasional per penelitian sebagai 
penulis utama, atau  

3. Pelaksana pengabdian mempublikasikan 
artikel ilmiah pada jurnal nasional/internasional 
per penelitian sebagai penulis utama. 

3 Pelaksana pengabdian wajib 
membuat buku referensi ber 
ISBN/ /buku lainnya sesuai skim 
pengabdian pada masyarakat. 

1 buku berISBN sesuai dengan syarat skim 
pengabdian 

 

4 Pelaksana pengabdian memiliki 
luaran  lainnya berupa teknologi 
tepat guna, Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI), produk 
terstandarisasi, produk 
tersertifikasi, mitra berbadan 
hukum, unit usaha kampus,  
model/purwarupa/desain/karya 
seni/rekayasa sosial. 

1 usulan per fakultas per tahun. 

 
a. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil 

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 
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Tabel 7.16  
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Standar Indikator 
1 Pengabdan pada Masyarakat 

dilaksanakan sesuai dengan 
Rencana Strategis (Renstra) 
Pengabdian pada Masyarakat. 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus 
sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 
Pengabdian pada Masyarakat.  
 

2 Hasil pengabdian pada 
masyarakat dapat diterapkan 
langsung dan dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

≥ 10% program pengabdian kepada 
masyarakat merupakan penerapan langsung 
hasil penelitian.  

3 Pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dalam rangka memberdayakan 
masyarakat 

≥ 10% program pengabdian kepada 
masyarakat merupakan upaya pemecahan 
masalah dan pemberdayaan masyarakat. 

4 Teknologi tepat guna yang dapat 
dimanfaatkan dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat. 

≥ 10% program pengabdian kepada 
masyarakat merupakan penerapan teknologi 
tepat guna yang dapat meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

5 Model pemecahan masalah, 
rekayasa social, dan/atau 
rekomendasi kebijakan yang 
dapat diterapkan langsung oleh 
masyarakat, dunia usaha, 
industri, dan/atau pemerintah.  

≥ 10% program pengabdian kepada 
masyarakat merupakan penerapan model 
yang dapat digunakan dalam pemecahan 
masalah, rekayasa sosial, dan/atau 
rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan 
langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 
industri, dan/ pemerintah. 

6 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
yang dapat diterapkan langsung 
oleh masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri. 

Adanya program pengabdian yang 
memperoleh HKI yang dapat diterapkan oleh 
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.  

 
b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar proses pengabdian kepada masyarakat (tabel 7.17) merupakan kriteria 

minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 
 

Tabel 7.17  
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Standar Indikator 
1 Perencanaan  

 Perencanaan program 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

1. Semua kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 
harus sesuai dengan renstra pengabdian pada 
masyarakat. 

2. Proposal kegiatan Pengabdian Pada 
Masyarakat disetujui  oleh Dekan dan diketahui 
oleh kepala LP4M. 

 Penilaian rencana program 
PPM berkaitan standar 

Setiap proposal program pengabdian kepada 
masyarakat harus lolos penilaian (oleh komisi etik) 
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mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan pelaksana, 
masyarakat, dan lingkungan. 

terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 
pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 

2 Pelaksanaan  
 Kegiatan pengabdian pada 

masyarakat harus 
diselenggarakan secara 
terarah, terukur dan 
terprogram.  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat 
dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, 
panduan pengabdian kepada masyarakat dan 
peraturan-peraturan terkait.   

 Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
dilakuakan oleh mahasiswa 
sebagai salah satu dari 
bentuk pembelajaran harus 
mengarah pada 
terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan serta 
memenuhi ketentuan dan 
peraturan institusi.  

Setiap program studi melaksanakan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat untuk mendukung 
terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 
 
Ada mata kuliah dengan minimal 2 sks per program 
studi S1 dan D3 yang berkaitan dengan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat (KKN/PKPM).    

3 Pelaporan Kegiatan  
 Penyusunan laporan 

kegiatan pengabdian pada 
masyarakat 

1. Laporan Pengabdian Pada Masyarakat 
disetujui oleh dekan dan diketahui oleh kepala 
LP4M. 

2. Dokumen hasil kegiatan Pengabdian 
Masyarakat dilengkapi dengan absensi, foto, 
dan lain sebagainya sesuai dengan panduan 
kegiatan pengabdian masyarakat.  

3. Hasil pengabdian masyarakat harus 
dipublikasikan minimal di media massa. 

 Monitoring dan evaluasi 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat 

Dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk 
setiap kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. 

 
c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (tabel 7.18) merupakan kriteria 

minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara 

terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: 

 Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 

 Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari 

pengaruh subjektivitas; 

 Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan 

prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

dan 
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 Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

 

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip 

penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil 

pengabdian kepada masyarakat meliputi: 

 Tingkat kepuasan masyarakat. 

 Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran program. 

 Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat 

secara berkelanjutan. 

 Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau 

 Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 

 Terwujudnya sifat kepedulian yang tinggi untuk membantu program-

program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yang 

sejahtera. 

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 
Tabel 7.18  

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Standar Indikator 
1 Pengabdi melakukan penilaian 

tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap kegiatan pengabdian 
pada masyarakat yang dilakukan. 

Tercapainya kepuasan masyarakat dari hasil 
pengabdian berdasarkan hasil survei kepuasan 
masyarakat penerima atau peserta program. 

2 Terjadinya perubahan sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan 
pada masyarakat sesuai dengan 
sasaran program 

Sebagian besar peserta kegiatan pengabdian 
memperoleh pengetahuan dan ketrampilan 
tentang materi pengabdian berdasarkan hasil 
survei. 

3 Dapat dimanfaatkannya ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
masyarakat secara berkelanjutan  

Peserta kegiatan dapat mempraktekkan 
pengetahuan dan ketrampilan atau teknologi yang 
diperolehnya secara berkelanjutan berdasarkan 
hasil survei. 

4 Terciptanya pengayaan sumber Terdapat umpan balik bahan pengayaan berupa 
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belajar dan/atau pembelajaran 
serta pematangan sivitas 
akademika sebagai hasil 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

modul/handout/buku ajar dari hasil pengabdian 
pada masyarakat. 

5 Teratasinya masalah sosial dan 
rekomendasi kebijakan yang 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemangku kepentingan 

Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku 
kepentingan. 

 
d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (tabel 7.19) merupakan kriteria 

minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat.  Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan 

metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis 

kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.  Kemampuan 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi 

akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

Tabel 7.19  
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Standar Indikator 
1 Kualifikasi akademik pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat 
Ketua pengabdi minimal memiliki kualifikasi 
akademik sesuai dengan skim pengabdian.  

 
2 Kompetensi pelaksana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat 
memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan 
oleh institusi. 

3 Dosen di program studi 
melakukan kegiatan pengabdian 
masyarakat yang sesuai dengan 
bidangnya dan melibatkan 
mahasiswa 

Setiap dosen terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan 
mahasiswa secara penuh per kegiatan.  

 
e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (tabel 7.20) 

merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang 

proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian 

kepada masyarakat.  Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi 

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program 

studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.  Sarana dan 
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prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses 

pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada 

masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 

Tabel 7.20  
Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Standar Indikator 
1 Perguruan Tinggi harus 

menyediakan sarana dan 
prasarana yang 
mendukung kegiatan 
pengabdian. 

1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung 
pengabdian di bidang ilmu ekonomi dan ilmu 
komputer.  

2. Minimal 50% pengabdian dilaksanakan dengan 
sarana dan prasarana milik Perguruan Tinggi.  

2 Dana operasional 
pengabdian. 

Dana pengabdian pada masyarakat minimal Rp. 
4.000.000,- per pengabdian yang berasal dari dana 
internal dan eksternal. 

3 Kontrak pelaksana 
pengabdian 

Terdapat kontrak pengabdian antara pelaksana 
pengabdian dengan penyandang dana atau pengelola 
pengabdian yang didokumentasikan di LP4M. 

4 Fasilitas pengabdian 1. Tersedia fasilitas yang memadai dan memenuhi 
standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, masyarakat dan lingkungan. 

2. Fasilitas dilengkapi dengan peralatan dan  bahan 
yang memadai dan bermutu baik. 

3. Institusi menfasilitasi publikasi kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat di media massa. 

4. Tersedia dana talangan bagi pelaksana pengabdian 
yang mendapatkan hibah-hibah pengabdian. 

5. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdi yang 
mempublikasikan hasil pengabdiannya ke seminar/ 
jurnal nasional/nasional terakreditasi/internasional. 

6. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdi yang 
mempublikasikan hasil pengabdiannya dalam bentuk 
modul/handout/buku ajar. 

7. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang 
mendaftarkan hasil temuannya dalam bentuk HKI. 

 
f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat dilaksanakan oleh LP4M 
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Tabel 7.21  
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar Indikator 
Institusi memiliki standar 
operasional prosedur 
tentang perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan 
kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. 

1. Adanya SOP kegiatan pelatihan dan atau klinik proposal, 
yang dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 

2. Adanya SOP rekruitmen reviewer internal, yang 
dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 

3. Adanya SOP evaluasi proposal yang dilaksanakan 
dengan konsisten dan terdokumentasi. 

4. Adanya SOP seminar pembahasan proposal yang 
dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 

5. Adanya SOP penetapan pemenang yang dilaksanakan 
dengan konsisten dan terdokumentasi. 

6. Adanya SOP kontrak pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten dan 
terdokumentasi. 

7. Adanya SOP monitoring dan evaluasi internal yang 
dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi. 

8. Adanya SOP proses pelaporan hasil pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten dan 
terdokumentasi. 

9. Adanya SOP kegiatan seminar/pameran hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten 
dan terdokumentasi. 

10. Adanya SOP penjaminan mutu yang dilaksanakan 
dengan konsisten dan terdokumentasi. 

11. Adanya SOP tindak lanjut hasil pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan dengan konsisten dan 
terdokumentasi. 

12. Adanya SOP sistem penghargaan yang dilaksanakan 
dengan konsisten dan terdokumentasi. 

g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk 

pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, 

pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat. 

Tabel 7.22  
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar Indikator 
Dana pengabdian yang 
memadai. 

1. Dana pengabdian pada masyarakat minimal Rp.4.000.000,- 
per pengabdian yang berasal dari dana internal dan 
eksternal. 

2. Tersedia dana talangan bagi pelaksana pengabdian yang 
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mendapatkan hibah-hibah pengabdian. 
3. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang 

mempublikasikan hasil pengabdiannya ke seminar/ jurnal 
nasional/nasional terakreditasi/internasional. 

4. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang 
mempublikasikan hasil pengabdiannya dalam bentuk 
modul/handout/buku ajar. 

5. Tersedia dana bagi pelaksana pengabdian yang 
mendaftarkan hasil temuannya dalam bentuk HKI. 

Pendanaan yang berasal 
dari kerjasama kegiatan 
Pengabdian dengan 
instansi di dalam/luar 
negeri. 

Persentase rata-rata dana pengabdian yang sesuai bidang per 
tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri dan luar negeri 
minimal 5% dari total dana pengabdian. 

 

  
7.2.2 Tuliskan jumlah kegiatan PkM* berdasarkan sumber pembiayaan selama tiga tahun 

terakhir yang dilakukan oleh institusi dengan mengikuti format tabel berikut. 
 
 

 
 
 

No. Sumber Pembiayaan  
Kegiatan PkM 

Jumlah Kegiatan PkM Jumlah TS-2 TS-1 TS 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Pembiayaan sendiri oleh dosen 24 26 40 N1= 90 
2 PT yang bersangkutan 9 5 6 N2= 20 
3 Kemdiknas/Kementerian lain terkait 11 4 3 N3= 18 
4 Institusi dalam negeri di luar 

Kemdiknas/Kementerian lain terkait 
   N4= 

5 Institusi luar negeri    N5= 
Total 44 35 49 128 

Catatan: *  Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, swasta, dan 
pemerintah) 

 
 
7.2.3 Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin 

keberlanjutan dan mutu kegiatan PkM, , yang  mencakup informasi tentang agenda 
PkM, dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring PkM, dan pencarian berbagai 
sumber dana PkM. 

 
 

 
 

IIB Darmajaya memiliki kebijakan dan upaya keberlanjutan PkM 
sangat baik 

Dosen tetap melaksanakan PkM sangat baik dengan NK=1,11 
skor 4   



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  261 
 

1. Keberlanjutan Mutu 
Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan PkM, keberlanjutan mutu PkM di 

IIB Darmajaya mengacu pada dokumen sebagai berikut: 

(1) Rencana Strategis IIB Darjamaya 2018-2022 

(2) Statuta Darmajaya (SK YAH 075/YAH/KTA/IIB/VII-2018) 

(3) Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat IIB Darmajaya (Surat 

Keputusan Rektor Nomor: 0591/DMJ/REK/X-2016)  

(4) Rencana Induk Penelitian  IIB Darmajaya (Surat Keputusan Rektor Nomor: 

SK.0186/DMJ/REK/LP4M/V-2018) 

(5) Standar Penjaminan Mutu Internal IIB Darmajaya (Surat Keputusan Rektor 

SK.0196/DMJ/REK/VI-2016) 

(6) Standar Operating Procedure PkM IIB Darmajaya 

(7) Formulir/Berkas: Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan, Surat Pernyataan 

Pertanggungjawaban Mutlak. 

IIB darmajaya dalam melaksanakan keberlanjutan kegiatan PkM melakukan berbagai 

mekanisme penyelenggaraan PkM, antara lain berupa kegiatan rutin pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa. Selain itu ada 

pula kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan beberapa unit 

kerja lainnya, serta melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 

  

Gambar 7.12 Kegiatan PkM Pengembangan Kewirausahaan Kampus Oleh Dosen dan PkM 
dari HIMA Manajemen 

Untuk melaksanakan keberlanjutakan kegiatan PkM yang berkualitas, dalam 

menerapkan sistem untuk memfasilitasi program PkM yang dapat meningkatkan 

kemampuan bangsa untuk mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah 

secara mandiri dan berkelanjutan telah dibuat Pedoman SOP yang lengkap dan 

dipublikasikan oleh IIB Darmajaya. Pelaksanaan kegiatan PkM Internal dilakukan 

selama 8 bulan waktu akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa advice 

proposal, review proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, 
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seminar dan publikasi hasil penelitian. 

Langkah-langkah lain yang diambil oleh LP4M IIB Darmajaya untuk menjamin 

keberlanjutan PkM, antara lain melalui seminar-seminar tentang metodologi PkM, 

Coaching Klink Proposal, Kiat Memperoleh hibah dengan mendatangkan pihak-pihak 

yang berkompeten dari kemenristekdikti. Kegiatan-kegiatan tersebut, berlangsung 

setiap tahunnya. 

  

Gambar 7.13 Seminar Hasil Pengabdian dan Workshop Proposal Pengabdian 

2. Agenda PkM untuk Kelanjutan dan Mutu Kegiatan 

Langkah-langkah dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LP4M IIB Darmajaya 

kepada seluruh pemangku kepentingan pengabdian di internal perguruan tinggi IIB 

Darmajaya adalah sebagai berikut: 

(1) Menyebarluaskan kerangka manual mutu pengabdian ke masing-masing fakultas di 

lingkungan Perguruan tinggi IIB Darmajaya 

a. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat IIB Darmajaya 

b. Panduan Pengabdian DRPM Kemenristekdikti tentang Hibah PkM mono dan 

multi tahun 

(2) Menetapkan Standar Mutu Pengabdian 

a. Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu 

b. Dokumen Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(3) Menetapkan SOP Untuk Berbagai Komponen Kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

a. Prosedur Kegiatan Pelatihan dan atau Klinik Proposal Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

b. Prosedur Rekrutment Reviewer Internal Pengabdian Kepada Masyarakat 

c. Prosedur Evaluasi Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

d. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada 
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Masyarakat 

e. Prosedur Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 

f. Prosedur Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

g. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal Kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

h. Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

i. Prosedur Seminar & Pameran hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

j. Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat 

k. Prosedur Tindak Lanjut Pengabdian Kepada Masyarakat 

(4) Menerbitkan dan menyebarluaskan pengumuman penerimaan proposal ke masing-

masing fakultas di lingkungan IIB Darmajaya 

(5) Melakukan seleksi proposal baik dari DRPM Kemenristekdikti ataupun Institusi IIB 

Darmajaya 

(6) Monev Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan tujuan: 

a. Mengetahui sejauh mana kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dan 

hambatan-hambatan yang mungkin timbul pada saat kegiatan dilaksanakan. 

Dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal 

b. Pelaksana Monev adalah tim monev yang ditetapkan oleh LP4M 

c. Bentuk Monev dilakukan denan dua cara, pertama dalam bentuk presentasi 

laporan kemajuan (pada saat pertengahan pelaksanaan kegiatan) maupun 

Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan; kedua berupa visitasi atau kunjungan 

lapangan oleh tim monev 

3. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan PPM dirancang dengan 

kesesuaian antara kebutuhan target sasaran dengan kompetensi pelaksana. 

Ketersediaan sumber daya manusia telah dijelaskan pada subbab 7.1.6. 

Beberapa fasilitas yang dimiliki IIB Darmajaya dalam  mendukung  pelaksanaan  

kegiatan  PkM dapat dilihat pada tabel 7.23. 

 
Tabel 7.23  

Fasilitas Pendukung Kegiatan PkM 
 

No. Nama Fasilitas Fungsi Fasilitas 
1 Laboratorium Komputer, dan 

Information Technology Centre (ITC) 
IIB Darmajaya 

Tempat Diklat, Konsultasi, dan Pendampingan 
serta Magang tenant mahasiswa sebagai calon 
wirausaha baru 

2 Lab. Rekayasa Produk, dan Praktek Produksi skala kewirausahaan tenant 
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Processing Fakultas Teknologi 
Informasi 

dan Perhitungan kelayakan finansial dan 
produksi 

3 Lab. Komputer Networking, Analisa 
Produk dan Satuan Operasi Fakultas 
Tenologi Informasi 

Praktek Produksi aneka olahan skala 
mahasiswa untuk penguatan Processing hasil 
bahan olahan  

4 Lab. Komputer di UPT dan ITC 
Kerjasama dengan Pemerintah 
Republik Korea. 

Praktek Pemasaran melalui teknologi        E-
commerce 

5 Lab. Otomasi  IbIKK & Workshop 
Kaos & Sablonase IbIKK 

Praktek Produksi dan Pemagangan di pabrik 
internal 

6 DJ. Shop sebagai mini market 
Informatics & Business Institute 
Darmajaya Bandar Lampung 
Provinsi Lampung. 

Praktek Pemasaran dan manajemen (saluran 
distribusi) serta produksi. 

 

Fasilitas koneksi internet di kampus IIB Darmajaya juga dapat menjadi nilai tambah 

bagi perancangan dan pelaksanaan kegiatan PkM. Saat ini koneksi internet Darmajaya 

menggunakan bandwidth sebesar 100 MBps yang digunakan untuk: 

a. Akses Laboratorium Komputer  

Pembagian bandwidth untuk laboratorium komputer hampir setara 1 Mbps yang 

dialokasikan untuk empat laboratorium  dari enam  laboratorium yang ada di Gedung 

G lantai 2 dan lantai 4. 

b. Hotspot Area pada lingkungan Darmajaya. 
Hostpot area telah dilakukan sejak tahun 2007, saat itu baru menggunakan antena 

omni untuk meng-cover area kampus Darmajaya. Akhir tahun 2009, penggunaan 

omni mulai digantikan oleh sektoral. Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya 

civitas akademika yang menggunakan laptop sebagai sarana untuk membantu 

dalam perkuliahan.  

c. Akses staf dan dosen tetap maupun dosen tidak tetap pada masing-masing 

program studi.  

Staf diberikan akses internet dengan tujuan agar dapat mengetahui 

perkembangan teknologi dan informasi sementara dosen termasuk dosen 

tidak tetap juga mendapatkan akses yang bertujuan untuk mencari  bahan 

perkuliahan maupun jurnal. 

Selain sarana dan prasarana diatas IIB Darmajaya juga memiliki INKUBITEK (Inkubator 

bisnis dan Teknologi. IIB Darmajaya juga membangun Inkubator Bisnis dan Teknologi 

(INKUBITEK) untuk menfasilitasi berbagai macam kegiatan kewirausahaan 

mahasiswanya ataupun mitra outwallnya yang telah berjalan lebih dari 6 tahun. 

INKUBITEK IBI Darmajaya menyediakan beberapa fasilitas untuk kegiatan 
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kewirausahaan seperti laboratorium teknik komputer Fakultas Ilmu Komputer dan 

laboratorium Fakultas Ekonomi & Bisnis Bisnis, Bank Mini, dan Darmajaya Shop (Toko) 

milik IIB Darmajaya yang keberadaannya juga bisa menjadi fasilitas mahasiswa untuk 

belajar berwirausaha dan berinovasi untuk menghasilkan produk baru mereka. 

INKUBITEK Darmajaya hingga saat ini telah banyak memberikan pemberdayaan 

berwirausaha kepada para mahasiswa IIB Darmajaya seperti; Program dagang di DJ 

Shop bagi mahasiswa, dosen dan karyawan, seminar dan pelatihan kewirausahaan, 

Visiting ke UMKM atau pusat grosir, pameran atau bazar, pembuatan media kreatif 

(buletin inkubitek dan jaringan media sosial). 

Keunggulan produk/jasa dari IIB Darmajaya adalah bisnis yang didukung oleh 

teknologi, terutama sekali adalah TIK dan Instrumentasi sesuai dengan visi IIB 

Darmajaya yaitu mengembangkan Technoprenuership. Untuk teknologi informasi IIB 

Darmajaya sangat kuat dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile dan 

instrumentasi yang dibidani oleh jurusan teknik komputer & sistem komputer (TK/SK) 

memiliki spesialisasi bidang IOT dan robotika. 

  

  

Gambar 7.14 Kegiatan Kewirausahaan di Inkubator Bisnis dan Teknologi IIB Darmajaya 

Untuk dapat memperkuat keunggulan kewirausahaan, IIB Darmajaya juga menjalin 

kerjasama dengan pemerintah Korea (berupa hibah) untuk penyediaan Lab Teknologi 

Informasi yang canggih dalam bentuk IAC (Information Access Centre). IAC dapat 
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digunakan oleh para mahasiswa wirausaha baik apakah mengembangkan sistem atau 

melakukan pemasaran online (e-commerce) dan juga pelatihan dan sertifikasi 

internasional berbasis teknologi. 

  

Gambar 7.15 Fasilitas IAC supporting kegiatan Pengembangan Teknologi 

4. Jejaring PkM 

IIB Darmajaya memiliki jaringan kerjasama yang kuat melalui MOU & MOA,  dan dapat 

digunakan oleh para dosen dan mahasiswa untuk mendukung jalannya program 

pengabdian kepada masyarakat. Beberapa lembaga-lembaga yang dapat 

dikoordinasikan oleh IIB Darmajaya, LP4M dan Tim Pengabdi adalah sebagai berikut: 

a. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung : Koordinasi dan kolaborasi untuk 

pengembangan program-program yang selaras dengan kebijakan pemerintahan 

daerah Provinsi Lampung terkait dengan pengembangan kepariwisataan.  

b. BEKRAF: Koordinasi dan kolaborasi untuk pengembangan ekonomi kreatif di 

daerah pedesaan. Lembaga ini juga dapat berperan sebagai entitas yang 

memberikan pelatihan, dan pengembangan pasar produk-produk kreatif  

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah: 

Koordinasi dan Kolaborasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan agar berjalan 

lancar dan sesuai dengan rencana strategis jangka menengah dan panjang 

kabupaten.  

d. Kamar dagang dan industri Provinsi Lampung; mengkoordinir UMKM dan UKM 

produk kreatif memiliki jaringan kerjasama baik dalam dan luar negeri 

e. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bandar lampung; mengkoordinir UKM & 

UMKM bidang kerajinan, mempunyai jaringan kerjasama dalam negeri, menangani 

pameran lokal dan nasional 

f. Komunitas TDA (Tangan Di Atas) Lampung; merupakan komunitas pengusaha 

UKM muda terbesar yang memiliki channel di seluruh Provinsi Indonesia yaang 

akan berprean sebagai narasumber pengembangan kewirausahaan 

g. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini sedang bekerjasama dengan salah satu 
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spinoff IIB Darmajaya yaitu Darmajaya Digital Solution (DJ Corps) untuk 

pengembangan BUMDES & BUMADES yang berdaya saing. Nantinya akan 

diminta bantuan untuk dapat mengolah daya saing BUMDES di Desa. 

5. Pendanaan 

Dukungan pendanaan bagi kegiatan PkM terkait erat denan program yang dilakukan, 

yaitu 

a. Melalui pendanaan dari institusi IIB Darmajaya baik dalam berupa Hibah Institusi 

PkM IIB Darmajaya, kegiatan KKN-PKPM ataupun pengembangan kewirausahaan. 

b. Program kegiaan PkM bersumber dana dari DRPM Kemenristekdikti, melalui 

program PkM Mono Tahun atau Multi Tahun 

PkM Mandiri yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen atas dasar 

permintaan masyarakat dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari luar 

anggaran IIB Darmajaya. DRPM Kemenristek Dikti dan Kementrian Sosial. 

Implementasinya berasal dari hasil kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah 

dalam dan luar negeri, Swasta/Industri, CSR, Organisasi Kemasyarakatan dan lain-

lain). 

 
7.3   Kerjasama  
 
7.3.1  Jelaskan kebijakan dan upaya (pengelolaan serta sistem monitoring dan evaluasi)  

kerjasama, dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan 
dan sasaran institusi.   

 

 
 

 
Kebijakan dan upaya pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh IIB 

Darmajaya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tercapainya tujuan dan sasaran 

institusi adalah 

1. Kebijakan kerjasama tertuang pada Statuta IIB Darmajaya Bab X pasal 9. Dalam 

pelaksanaan kerjasama diterbitkannya surat keputusan rektor nomor 

SK.0144/DMJ/REK/IV-14 tentang pedoman kerjasama IIB Darmajaya, kemudian 

diperbarui SK No. 0362/DMJ/REK/I-18 dengan cakupan kerjasama dengan instansi 

pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta serta lembaga pendidikan 

lainnya dengan bidang kerjasama antara lain : 

Kebijakan IIB Darmajaya dalam pengelolaan dan monev 
kerjasama mencakup aspek mutu, relevansi, produktivitas dan 
keberlanjutan 
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a. Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, pelatihan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat). 

b. Penggunaan sarana dan prasarana (fasilitas). 

c. Gabungan keduannya. 
2. Prosedur perencanaan kerjasama (2.PM.-P1.02.02). Prosedur ini merupakan proses 

penjajakan kerjasama yang menjelaskan mengenai unit yang akan melakukan 

perencanaan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi maupun dengan instansi 

lainnya.  
3. Prosedur pelaksanaan kerjasama (2.PM-D1.02.02). Prosedur ini menjelaskan 

mengenai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerjasama dengan tujuan kerjasama 

guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu Meningkatkan kualitas akademik 

dan profesionalitas sumberdaya manusia, Meningkatkan sarana dan prasarana serta 

dana, Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan, meningkatkan pengelolaan 

potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan IIB Darmajaya, Meningkatkan 

konstribusi IIB Darmajaya kepada pihak lain (mitra). 
4. Monitoring. 

        Monitoring kerjasama dilakukan beberapa tahap antara lain: 

a. Dilakukan pada tahap persiapan yang dilakukan setelah penandatanganan 

perjanjian kerjasama, hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti perjanjian 

kerjasama agar tidak sebatas penandatangan di atas kertas, tetapi menjadi 

bentuk kerjasama yang nyata dan memastikan kerjasama yang terjalin sesuai 

dengan visi dan misi IIB Darmajaya. Proses ini sifatnya preventif agar tidak terjadi 

kesalahan yang lebih besar sekaligus untuk mengontrol kemajuan  dari sebuah 

kerja sama. Proses pertama ini terdiri dari proses persiapan, pembentukan tim 

pelaksana (PIC) dan pembuatan rencana pelaksanaan  kerjasama. 

b. Setelah kerjasama mulai terlaksana dilakukan monitoring pelaksanaan. 

Monitoring ini berupa pengecekan apakah pelaksanaan kerjasama sudah sesuai 

dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, 

melalui cheklist kegiatan, dan disesuaikan juga dengan time line pelaksanaan 

kerjasama. Jika dari hasil monitoring pelaksanaan kerjasama tidak sesuai dengan 

perjanjian kerjasama, maka dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.  

c. Setelah itu dilakukan pengecekan menjelang akhir perjanjian kerjasama, hal ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa kerjasama sudah terlaksana sesuai dengan 

aturan perjanjian.  

5. Evaluasi 

Selain proses monitoring, dilakukan pula proses evaluasi terhadap perjanjian dan 
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pelaksanaan kerjasama. Proses evaluasi dilakukan untuk menjaga mutu kerjasama, 

agar output dari kerjasama sesuai dengan harapan IIB Darmajaya dan partner 

kerjasama. Proses evaluasi dan pelaksanaan kerjasama ini dilakukan dengan memberi 

kesempatan kepada pihak partner untuk memberi masukan dalam bentuk rapat 

evaluasi kegiatan. Kegiatan evaluasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan monitoring 

kerjasama, pada saat dilakukan monitoring pelaksanaan kerjasama dilakukan evaluasi 

dan dilakukan tindakan nyata untuk memperbaiki pelaksanaan kerjasama. Hal ini 

dilakukan agar kerjasama dengan partner masih dapat dilaksanakan untuk 

kedepannya. Kegiatan monitoring dan evaluasi dari kerjasama dilakukan oleh Biro 

Humas, Kerjasama, Pemasaran dan Internasional Office. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi pada proses pelaksanaan kerjasama dapat meningkatkan kualitas dari 

pelaksanaan kerjasama. Peningkatan kualitas dari pelaksanaan kerjasama dapat dilihat 

dari kerjasama yang dapat dilaksankan dengan baik serta selesai tepat waktu dan 

adanya kerjasama yang berkelanjutan.   

6. Mutu Kegiatan Kerjasama 

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini kegiatan kerjasama baik bidang 

pendidikan dan pelatihan, penelitian maupun pengabdian masyarakat mengalami 

peningkatan mutu yang signifikan, hal ini tercermin dari output kerjasama yang makin 

aplikatif dan menjadi bagian dari siklus kerja stakeholder yang menjadi obyek 

kerjasama.  

7. Relevansi Kegiatan Kerjasama 

Pada perencanaan hingga pelaksanaan kerjasama bidang-bidang yang dikerajasama 

akan selalu selaras dan sesuai dengan bidang dan keahlian yang sesuai dengan 

wilayah Fakultas yang dimilki oleh IIB Darmajaya. Hal ini selalu menjadi acuan bagi 

Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat 

dalam meberikan arahan pada perencanaan dan pelaksana pekerjaan agar tidak selalu 

lepas dari koridor bidang keahlian masing-masing Fakultas. Keseimbangan relevansi 

ini menjadi penting agar output hasil kerjasama tidak hanya memberikan keuntungan 

secara materiil tetapi juga menambah wawasan keilmuan yang berasal dari dunia kerja. 

8. Produktifitas Kegiatan Kerjasama 

Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian Masyarakat 

memiliki target setiap tahunnya yang dilakukan secara berjenjang. Hal itu penting dan 

akan menjadi acuan bagi upaya peningkatan produktifitas kegiatan kerjasama baik 
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secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan produktifitas tidak hanya diukur dari 

penambahan banyaknya jumlah, tetapi juga mutu kualitas hasil output, dimana salah 

satu ukuran peningkatan produktifitas dari sisi output adalah adanya ketepatan waktu 

penyelesaian dan penyerahan pekerjaan erta adanya ukuran kepuasan pemberi kerja. 

9. Keberlanjutan Kegiatan Kerjasama  

Dengan adanya Biro Kerjasama dan Pemasaran dalam lingkup Wakil Rektor IV bidang 

pengembangan dan kerjasama merupakan komitmen IIB Darmajaya dalam 

keberlanjutan kegiatan kerjasama. Upaya-upaya kerjasama dimulai dengan 

merencanakan, mencari dan membangun hubungan relasi yang erat dan saling 

menghargai baik tingkat nasional maupun internasional.  Pelaksanaan kerjasama 

hingga berakhirnya suatu kerjasama menjunjung tinggi saling menguntungkan 

sehingga terjaganya hubungan relasi yang baik akan meberi dampak pada ikatan 

saling membutuhkan dimasa yang akan datang.  

 
 
7.3.2  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan institusi 
perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir. 
 

 
 

No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 
Fakultas MIPA 
(Universitas 
Lampung) 

Perjanjian Kerjasama 
Bantuan Tenaga 
Dosen 

12 Feb. 
2016 

12 Feb. 
2020 

Kegiatan Belajar 
mengajar dosen unila 
di Darmajaya 

2. 
Fakultas FEB 
(Universitas 
Lampung) 

Perjanjian Kerjasama 
Bantuan Tenaga 
Dosen 

12 Feb. 
2016 

12 Feb. 
2020 

Kegiatan Belajar 
mengajar dosen unila 
di Darmajaya 

3. 
Fakultas FT 
(universitas 
Lampung) 

Perjanjian Kerjasama 
Bantuan Tenaga 
Dosen 

12 Feb. 
2016 

12 Feb. 
2020 

Kegiatan Belajar 
mengajar dosen unila 
di Darmajaya 

4. 

Pemerintah Kota 
Metro 

Perjanjian kerjasama 
Peningkatan 
Kualifikasi Sumber 
Manusia Aparatur dan 
Pemberian Beasiswa 
Pendidikan 

20 Mei 
2013 

20 Mei 
2018 

Pemberian 
rekomendasi 
sekolah-sekolah 
mahasiswa S2 dari 
Metro 

5. 

AMIK Lembah 
Dempo Pagar 
Alam 

Perjanjian Kerjasama 
Peningkatan Sumber 
Daya Manusia 

23 April 
2013 

23 April 
2018 

Pengiriman dosen 
AMIK Lembah 
Dempo untuk studi 
S2 di Darmajaya 

6 PT Telkom Pemasangan Wifi di 25 Feb. 25 Feb. Mahasiswa IIB 

IIB Darmajaya banyak bekerjasama dengan perguruan tinggi, 
sekolah dan instansi di dalam negeri yang relevan 
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No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Indonesia gedung IIB 
Darmajaya 

2013 2016 Darmajaya 
mampu 
menggunakan 
internet dalam 
penyelesaian tugas- 
tugasnya  

7 

Aura 
Publishing, 
CV (Penerbit) 

Perjanjian Kerjasama 
Pembuatan dan 
Penerbitan buku 
"Darmajaya Press" 

28 Maret 
2014 

28 Maret 
2017  

Pencetakan buku-
buku 
ajar untuk dosen-
dosen 
IIB Darmajaya 

8. 

Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran 
Kejuruan  Teknik 
Komputer & 
Informatika 
(MGMPK TKI)  

Kerjasama 
Peningkatan 
Kompetensi Tenaga 
Pendidik 

23 Mei 
2013 

23 Mei 
2018 

Pengiriman guru-
guru untuk studi S2 

9 

Asuransi Jiwa 
Bersama Bumi 
Putra Syariah 

Pengelolaan Program 
Asuransi Kecelakaan 
Bagi Mahasiswa 
Darmajaya 

20 Juni 
2014 

20 Juni 
2015 

Pemberian Asuransi 
Mahasiswa IIB 
Darmajaya 

10 

INDOSAT 
Tbk, PT 

Indosat Free Wifi For 
University 

2 Sept. 
2014 

2 Sept. 
2017 

Mahasiswa dan 
dosen 
IIB Darmajaya 
mendapatkan: 
1. Sosialisasi 

penggunaan wifi 
 gratis 
2. Pembagian kartu 
 perdana di 
 kegiatan ories 

11 

Pemerintah 
Kabupaten 
Pesisir Barat 

Perjanjian Kerjasama 
Peningkatan 
Kualifikasi Sumber 
Daya Manusia 
Aparatur dan 
Pemberian Beasiswa 
Pendidikan 

08 Mei 
2014 

08 Mei 
2019 

Penempatan 
mahasiswa 
Praktek Kerja 
Pengabdian 
Masyarakat IIB 
Darmajaya 
(PKPM) di 
Kabupaten 
Pesisir Barat 

12 

STMIK Surya 
Intan Kotabumi  

Peningkatan 
Kualifikasi Sumber 
Daya Manusia 
Program S2 

10 April 
2014 

10 April 
2017 

Penerimaan S2 
dosen STMIK Surya 
Intan 

13 

SMK Negeri 
Padang 
Cermin 

Nota Kesepakatan- 
Prakerin dan 
Tridarma Perguruan 
Tinggi 

24 
Februari 
2014 

24 
Februari 
2019 

Siswa dari SMK 
Negeri Padang 
Cermin 
melaksanakan 
prakerin 
di IIB Darmajaya. 
Dosen IIB 
Darmajaya menjadi 
Assesor di SMK 
Negeri Padang 
Cermin 

14 SMK Negeri 1 
Gedung Aji 

Tridarma Perguruan 
Tinggi bid. 

22 
September 

22 
September 

Siswa dari SMK 
Negeri Gedung Aji 
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No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

pendidikan dan 
pelatihan 

2014 2019 melaksanakan 
prakerin 
di Darmajaya. 
Dosen IIB 
Darmajaya menjadi 
Assesor di SMK 
Negeri Gedung Aji 

15 

STMIK Pringsewu Peningkatan 
Kualifikasi Sumber 
Daya Manusia 
Program S2 

2 April 
2014 

2 April 
2018 

Penerimaan S2 
dosen STMIK 
Pringsewu 

16 

Pemerintah 
Provinsi 
Lampung 

Pengembangan 
Strategi Pemasaran 
dan Pariwisata 

2015 2016 Membantu 
pengembangan 
manajemen strategi 
pemasaran dan 
pariwisata Provinsi 
Lampung 

17 

Pemkab 
Tanggamus 

Peningkatan SDM 
Aparatur Pemerintah 
dan Masyarakat, 
Litbang Serta PKPM 
 
 

12 Feb 
2015 

12 Feb 
2020 

Kerjasama 
penempatan 
mahasiswa IIB 
Darmajaya  
(Praktek Kerja 
Pengabdian 
Masyarakat) PKPM 
ke 
desa-desa di 
Tanggamus 

18 

Universitas 
Lampung 

Kerjasama Tridarma 
dan Program 
pascasarjana 

15 Jan 
2015 

15 Jan 
2019 

1. Pendampingan 
persiapan akreditasi, 
PEKERTI dan AA 
bagi Dosen 
Darmajaya 
2. Bantuan tenaga 
pengajar untuk MM 
IIB Darmajaya 

19 

SMKN 1 
Gedong 
Tataan 

Kerjasama Tridharma 
Perguruan Tinggi 
 

01 Juni 
2015 

01 Juni 
2020 

Siswa dari SMKN 1 
Gedung Tataan 
melaksanakan 
prakerin 
di Darmajaya. 
Dosen IIB 
Darmajaya menjadi 
Assesor di SMKN 1 
Gedung Tataan 

20 

SMKN 1 
Rawa Pitu 

Kerjasama Tridharma 
Perguruan Tinggi 
 

5 Januari 
2015 

5 Januari 
2020 

Siswa dari SMKN 1 
Rawa Pitu 
melaksanakan 
prakerin 
di Darmajaya. 
Dosen IIB 
Darmajaya menjadi 
Assesor di SMKN 1 
Rawa Pitu 

21 

Komunitas 
Tangan Diatas 
(TDA) 

Menciptakan 
Technopreneur 
Dikalangan 
Mahasiswa IBI 

16 Januari 
2016 

16 Januari 
2019 

Penyelenggaraan 
Seminar 
Technopreneurship 
bagi mahasiswa- 
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No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Darmajaya mahasiswa IIB 
Darmajaya dan 
prodi lainnya 

22 

STIE Perbanas Perjanjian Kerjasama 
Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 
 

Desember 
2016 

Desember 
2017 

Tentang Kerjasama 
di 
Bidang Pendidikan, 
Penelitian dan 
Pengabdian 
Masyarakat 
Antar dosen dan 
Mahasiswa IIB 
Darmajaya 
(Dalam Program 
PERMATA dan 
PEKERTI) 

23 

Universitas 
Malahayati 

Perjanjian Kerjasama 
Tridharma Perguruan 
Tinggi 
 

14 Juli 
2014 

Sekarang Tentang Kerjasama 
di 
bidang Penelitian 
dan 
pengabdian, Seminar 
dan bantuan tenaga 
ahli/pengajar di IIB 
Darmajaya 
 

24 

Surat Kabar 
Harian (SKH) 
Bandar Lampung 
News 

Kerjasama Barter 
Iklan dan Program 
Pascasarjana 

23 Juni 
2013 

23 Juni 
2016 

Promosi Iklan 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

25 

Surat Kabar 
Harian (SKH) 
Lampung News 
Paper 

Kerjasama Barter 
Iklan dan Program 
Pascasarjana 

16 Juni 
2014 

16 Juni 
2016 

Promosi Iklan 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

26 
Surat Kabar 
Harian (SKH) 
Rakyat Lampung 

Kerjasama Program 
Pascasarjana dan 
Barter Iklan  

25 Feb. 
2014  

31 Feb. 
2016 

Promosi Iklan 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

27 
Portal 
Inspiratif.com 

Kerjasama Barter 
Iklan dengan Program 
Pascasarjana 

1 Juni 
2016 

1 Juni 
2018 

240 kali Iklan terbit di 
portal inspiratif.com 

28 

Lampung Post / 
PT. Masa Kini 
Mandiri 

Kerjasama Iklan dan 
Potongan Biaya 
Pascasarjana untuk 
Karyawan Lampung 
Post (Barter) 

12 Nov. 
2013 

12 Nov. 
2015 

Promosi Iklan 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

 
7.3.3  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan institusi 

perguruan tinggi/jurusan dalam tiga tahun terakhir. 
 

 
 
 
 

IIB Darmajaya banyak bekerjasama dengan perguruan tinggi dan 
instansi di luar negeri negeri yang relevan 
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No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Universiti 
Teknikal 

Malaysia Melaka 
(UTeM) 

MoA 
(Memorandum of 

Agreement) 
dibidang 

Pendidikan 

12 April 
2009 

12 April 
2016 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
kerjasama dibidang: 
1. Master Program dan 

dual degree dalam ilmu 
computer. 

2. Student Mobility atau 
pertukaran mahasiswa 
1 semester. 

3. Penelitian bersama 

4 

The National 
Information 

Society agency 
(NIA) of Republic 

of Korea 

MoU(Memorandum 
of Understanding) 

dibidang 
Pembangunan 
Pusat Akses 

Informasi 

2012 2017 

1. Pendirian dan 
pengoperasian. 
Laboratorium IAC di 
Republik Indonesia. 

2. Pendidikan dan 
pelatihan untuk 
operator IAC di 
Republic Korea. 

3. Pengoperasian IAC 
dan berbagi anggaran. 

5 Konkuk 
University, Korea 

Perjanjian Official 
Development 

Assitant Project 
1 Jan 2013 Des 2017 

Pengembangan 
laboratorium dan 
Penelitian bio Energy 

6 Sharda 
University, India 

MoU(Memorandum 
of Understanding) 
in Academic and 

education 
Exchanges 

24 Sept 
2013 

24 Sept 
2016 

1. Pertukaran Fakultas 
dan staf. 

2. Pertukaran mahasiswa 
program sarjana dan 
pasca sarjana. 

3. Credit transfer. 
4. Penelitian Bersama. 

7 

Centre of 
Entrepreneurship 

and SMEes 
Development 

Universiti 
Kebangasaan 

Malaysia 

LoI dibidang 
Academic and 

Education 
Exchanges 

27 Sep 
2013 

27 Sep 
2017 

1. Pertukaran Fakultas 
dan staf. 

2. Pertukaran 
mahasiswa program 
sarjana dan pasca 
sarjana. 

3. Credit transfer. 
4. Penelitian Bersama. 

8 Duy Tan 
University 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exchanges 

26 Des 
2013 

26 Des 
2018 

1. Kunjungan Akademik. 
2. Pertukaran dosen, 

Peneliti dan staf 
administrasi. 

3. Pertukaran 
mahasiswa. 

9 Rangsit 
University 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exchanges 

26 Des 
2013 

26 Des 
2018 

1. Pertukaran Fakultas 
dan staf. 

2. Pertukaran 
mahasiswa program 
sarjana dan pasca 
sarjana. 

3. Credit transfer. 
4. Penelitian Bersama. 

10 
Universitas 

Teknikal 
Malaysia Melaka 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding)  in 

Academic and 

06-Apr-14 12-Apr-19 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 
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No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Education 
Exchanges 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan  
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

11 Passage To 
ASEAN 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding)  

dibidang 
pertukaran pelajar 

Juli 2014 Juli 2016 

IBI Darmajaya 
mendapatkan manfaat: 
1. Mempromosikan IBI 

darmjaya di kalangan 
ASEAN 

2. Menambah wawasan 
mahasiswa melalui 
program kunjungan 
kenegara ASEAN 

3. Adanya kesempatan 
untuk pertukaran 
dosen 

12 FPT University 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding)  in 

Academic and 
Education 
Exchanges 

24 Oktober 
2014 

24 Oktober 
2019 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

13 University of The 
West of England 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding)  in 

Academic and 
Education 
Exchanges 

02-Feb-15 02-Feb-20 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

14 
Wuxi Vocational 

Institute of 
Commerce 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exhanges 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

15 Nantong 
Vocational 

MoU 
(Memorandum of 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
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No. Nama Instansi Jenis 
Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerjasama Manfaat yang Telah 

Diperoleh Mulai Berakhir 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

University Understanding) in 
Academic and 

Education 
Exhanges 

Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

16 Jiangsu 
University 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exhanges 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

17 Jiangsu Jianzhu 
Institute 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exhanges 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

18 
Nanjing 

Polytecnic 
Institute 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exhanges 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

19 Yang Zhou 
University 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 
Academic and 
Education 
Exhanges 03 Agustus 

2015 
03 Agustus 

2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 
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20 Soochow 
University 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exhanges 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

21 

Nanjing 
University 

Information 
Science & 

Technology 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exhanges 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

22 
Nanjing College 
of Information 
Technology 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 

Academic and 
Education 
Exhanges 

03 Agustus 
2015 

03 Agustus 
2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

23 University of the 
West of England 

MoA 
(Memorandum of 

Agreement) in 
Joint Degree 

18 
Desember 

2015 

18 
Desember 

2020 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

24 
Nantong 

Vocational 
University, China 

MoA 
(Memorandum of 

Agreement) 
Darmajaya-NTVU 
Chinese Centre 

14-Apr-16 14-Apr-21 

IIB Darmajaya dan NTVU 
berkerjasama dalam 
pemanfaatan ruang studi 
literatur yang diberi nama 
Darmajaya NTVU Chinese 
Centre. Dimana 
mahasiswa bisa 
menfaatkan fasilitas 
tersebut untuk belajar 
bahasa Mandarin, 
mempelajari sejarah 
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China, mendapatkan 
informasi beasiswa dll. 
NTVU juga mendonasikan 
buku dan aksesoris untuk 
ruang Chinese Centre 
tersebut.  
Manfaat lainnya di bidang 
akademik: 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

25 

Rajamangala 
University 

Technology, 
Krungthep, 
Thailand 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 
in Academic and 

Education 
Exhanges 

27-Jan-16 27-Jan-21 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

26 

Rajamangala 
University 

Technology, 
Krungthep, 
Thailand 

MoA 
(Memorandum of 
Agreement) on 

Joint Research & 
Supervision 
Program in 
Magister 

Management IBI 
Darmajaya And 

International 
College of 

Rajamangala 
University 

Technology 
Krungthep 

22 Februari 
2017 

22 
Februari 

2022 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama dibidang : 
1. Joint Supervision 

Program antar 
Mahasiswa IBI 
Darmajaya/RMUTK 
dan Dosen RMUTK/ 
IBI Darmajaya, 

2. Joint Research 
Program antar Dosen 
IIB Darmajaya dan 
Dosen RMUTK 

27 
Shih Chien 
University, 

Taiwan 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 
in Academic and 

Education 
Exhanges 

14 Februari 
2017 

14 
Februari 

2022 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

28 TungHai 
University, 

MoU 
(Memorandum of 

03 Februari 
2017 

03 
Februari 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
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Taiwan Understanding) in 
in Academic and 

Education 
Exhanges 

2022 Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

29 
Transworld 
University, 

Taiwan 

MoU 
(Memorandum of 
Understanding) in 
in Academic and 

Education 
Exhanges 

17-Mar-17 17-Mar-22 

Masing-masing perguruan 
tinggi dapat melakukan 
Kerjasama di bidang 
1. Pertukaran Fakultas 

dan Staf. 
2. Pertukaran 

mahasiswa program 
sarjana dan 
pascasarjana. 

3. Credit transfer 
4. Penelitian bersama 

 
7.3.4  Jelaskan  proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerja sama serta 

waktu pelaksanaannya. 
 

 
 

 

IIB Darmajaya telah melakukan proses monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan 

kerjasama sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) dengan nomor dokumen 

2.PM-D1.02.02 dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan internal maupun 

eksternal selama kerjasama berlangsung. 

 

Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan dari mulai awal 

penandatangan perjanjian kerjasama hingga pelaksanaan kerjasama selesai. Proses 

monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penyesuaian antara time line kerjasama dengan 

pelaksanaan kerjasama. Pelaksana dari sistem monitoring adalah Kepala Biro Humas, 

Kerjasama, Pemasaran dan Internasional Office, yang dilakukan secara kontinu dan terus 

menerus. Hal ini penting dilakukan agar proses pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan kegiatan selalu tertib administrasi dan terkendali dari segi waktu 

pelaksanaanya. 

Monev kerjasama terdokumentasi dan dilaksanakan berkala   
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7.3.5  Jelaskan  manfaat dan kepuasan mitra kerja sama. Jelaskan pula cara memperoleh 

informasi tersebut. 
 

 
 
Kerjasama yang dilakukan oleh IIB Darmajaya  baik kerjasama dalam negeri maupun luar 

negeri bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan dalam rangka mengembangkan program pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

Manfaat dan kepuasan mitra kerjasama dari setiap kegiatan dan kerjasama telah 

memberikan kesempatan mengembangkan ilmu pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat bagi dosen maupun mahasiswa IIB Darmajaya. Pada bagian lain, kerjasama 

yang dilakukan sangat bermanfaat untuk peningkatan SDM dalam memberikan kontribusi 

terhadap perubahan dalam penataan kelembangaan organisasi agar lebih efektif dan 

efisien. Kepuasan mitra kerjasama dapat diketahui dengan respon positif terhadap hasil 

kerjasama yang telah dilakukan .  

 

Tingkat kepuasan diukur dengan memberikan kuisioner kepada mitra kerjasama, setelah 

kerjasama selesai dilaksanakan. Variabel yang menjadi pengukuran kepuasan kerjasama 

adalah :  

1. Respon yang diberikan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dalam memenuhi 

kebutuhan mitra. 

2. Proses pembuatan naska kerjasama. 

3. Proses pendampingan pelaksanaan kerjasama.  

4. Kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerjasama.  

5. Manfaaat dari kerjasama yang dijalankan. 

6.  Kesesuaian implementasi kerjasama dengan perjanjian kerjasama. 

7. Tepat waktunya pelaksanaan kerjasama. 

8. Keinginan mitra untuk menjalin kerjasama kembali dengan IIB Darmajaya. 

Pengukuran tingkat kepuasan mitra diolah dengan mempergunakan analisis jenjang. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan persepsi mitra atas kualitas 

kerjasama dengan IIB Darmajaya. Pengukuran persepsi diukur dengan lima kemungkinan 

jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut 

kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pernyataan berdasarkan nilai jenjang 

Manfaat kerjasama telah dimanfaatkan untuk peningkatan mutu 
IIB Darmajaya  
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dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Nilai komulatif adalah jumlah nilai dari setiap dari setiap item pertanyaan yang 

merupakan jawaban dari responden. Untuk menghitung nilai komulatif = (jumlah 

frekuensi yang memilih jawaban berdasarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/kondisi 

1 x 1) + (jumlah frekuensi yang memilih jawaban berdasarkan tingkat kesesuaian setiap 

situasi/kondisi 2 x 2) + ( jumlah frekuensi yang memilih jawaban berdasarkan tingkat 

kesesuaian setiap situasi/kondisi 3 x 3) + (jumlah frekuensi yang memilih jawaban 

berdasarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/kondisi 4 x 4) + (jumlah frekuensi yang 

memilih jawaban berdasarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/kondisi 5 x 5). 

2. Jumlah responden adalah 20 perusahaan dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 

5, sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh komulatif 

terbesar = 20 x 5 = 100 dan jumlah terkecil = 20 x 1 = 20. 

3. Adapun nilai prosentase terbesar adalah (100:100) x 100% = 100%. Sedangkan nilai 

prosentase terkecil adalah (20 :100) x 100% = 20%. Nilai rentangnya adalah 100% - 

20% = 80%. Jika nilai rentang dibagi 5 skala pengukuran, maka akan didapat nilai 

interval prosentase sebesar 16% sehingga diperoleh klasifikasi penilaian prosesntase 

sebagai berikut: 
Tabel 7.28  Kriteria Penilaian 

Presentase Kriteria Penilaian 

20% - 36% Sangat Buruk 

36% - 52% Buruk 

52% - 68% Cukup Baik 

68% - 84% Baik 

84% - 100% Sangat Baik 

 

Pengukuran kepuasan mitra pada tahun 2016 (lampiran 7.3). Hasil survey kepuasan 

kerjasama), sesuai dengan prosedur (2.PM-D3.02.02). Hasil survey kepuasan dengan mitra 

kerjasama dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran persepsi sebagai berikut: 

1. Respon yang diberikan oleh IIB Darmajaya dalam memenuhi kebutuhan mitra. 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya dengan nilai komulatif 

sebesar 93,61% dan masuk dalam range penilaian sangat baik, artinya IIB Darmajaya 

sangat responsive dalam memenuhi kebutuhan mitra. 

2. Proses pembuatan naskah kerjasama. 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya  dengan nilai prosentase 

komulatif sebesar 91,48% dan masuk dalam range penilaian sangat baik, artinya mitra 

sangat puas dengan proses pembuatan naskah kerjasama. 

3. Proses pendampingan pelaksanaan kerjasama. 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik, dengan 
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prosentase komulatif 91,48%. Artinya mitra sangat nyaman dengan proses kerjasama 

yang dilakukan dengan IIB Darmajaya dan harapan mereka mengenai pelaksanaan 

kerjasama dapat terpenuhi oleh IIB Darmajaya. 

4. Kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerjasama. 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik dengan 

prosentase komulatif 93,61%, artinya pengelolaan pelaksanaan kerjasama yang sudah 

dilakukan oleh IIB Darmajaya sesuai dengan harapan mitra. 

5. Manfaat dari kerjasama yang dijalankan. 

Berdasarkan variabel ini, mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik, dilihat dari 

penilaian prosentase komulatif 97,87% , artinya manfaat kerjasama memiliki dampak 

secara langsung terhadap perusahaan mitra. 

6. Kesesuaian implementasi kerjasama dengan perjanjian kerjasama. 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik dengan 

penilaian prosentase komulatif sebesar 97,87% artinya pelaksanaan kerjasama sudah 

sesuai dengan perencanaan. 

7. Tepat waktunya pelaksanaan kerjasama. 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai pihak IIB Darmajaya sangat baik dengan 

prosentase komulatif 89,36%, artinya pelaksanaan kerjasama sesuai dengan timeline 

yang sudah dibuat bersama mitra. 

8. Keinginan mitra untuk menjalin kerjasama kembali dengan IIB Darmajaya 

Berdasarkan variabel ini mitra menilai IIB Darmajaya sangat baik, dilihat dari  

prosentase komulatif sebesar 93,61%, artinya mitra akan memutuskan untuk kembali 

bekerjasama dengan IIB Darmajaya diwaktu yang akan datang.  
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