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Deskripsi 

 
Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah 

untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau 

lingkungan non akademis. 

Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat IAILM Surayalaya 

merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan 

pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, 

dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat 

guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan 

sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan 

sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku 

kepentingan. 

 
Kriteria 

 
Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar 

yang lain yang terkait yaitu, standar isi dan standar penilaian. Kriteria tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Dapat dilakukan penyelesaian masalah mitra, setiap program pengabdian 

kepada masyarakat harus berorientasi pada pemecahan masalah 

(problem solving) pada berbagai bidang kehidupan yang dihadapi 

masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya. 

Penyelesaiannya harus juga sesuai dengan keahlian sivitas akademik 

yang dimiliki oleh PT. 

b. Dicapainya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Model  oleh mitra, setiap 

program pengabdian kepada masyarakat diusahakan semaksimal 

mungkin memanfaatkan IPTEK yang telah dirancang oleh PT maupun 

yang bersumber dari eksternal PT. 
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c. Terjadinya   pengembangan   Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi dan Seni 

(IPTEKS) dari kegiatan Abdimas yang dilaksanakan. 

d. Dapat disusun Bahan Ajar dan atau Modul Pelatihan keahlian untuk 

pengayaan sumber belajar, khususnya bagi mitra dan anggota- 

anggotanya. 

 
Hasil abdimas diseminarkan di awal dan di akhir kegiatan , yang mencakup 

dua jenis seminar, yaitu : 

1. Seminar internal usul pengabdian 

2. Seminar internal hasil pengabdian. 

 
Kedua seminar diselenggarakan oleh LPPM, dan diikuti oleh semua dosen 

yang mengajar di IAILM Surayalaya. 

 
Seminar pembahasan proposal pengabdian menjadi hal yang sangat perlu. 

Seminar pembahasan di lingkungan IAILM Surayalaya  dilakukan dalam dua 

bentuk dan tahap. Bentuk dan tahap  pertama  adalah seminar usul 

pengabdian yang terbuka buat umum, sehingga pengusul diharapkan 

mendapatkan masukan yang berharga untuk menyempurnakan proposal 

pengabdiannya sebelum diajukan ke sponsor internal maupun eksternal. 

Tahap kedua adalah penyerahan proposal yang telah disempurnakan ke 

LPPM untuk disetujui oleh reviewer dan kemudian diajukan ke sponsor oleh 

LPPM. 

 
Elemen Standar 

 

1. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas hasil dari kegiatan abdimas. 

2. Benchmark dan target mutu pengabdian pada masyarakat 

3. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan 

berdampak pada proses pembelajaran. 

4. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang 

diakui oleh masyarakat akademis. 

5. Hasil kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi bermanfaat 

bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan 

pemanfaatan jasa atau produk kepakaran). 

6. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan 

misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak 

pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi. 
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Standar Mutu 

 

No Standar Indikator Capaian 

1 Penyelesaian masalah yang 

dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian 

sivitas akademik yang relevan 

Ada program abdimas yang dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat. 

Jumlah 50 mitra yang mendapatkan 

manfaat dari program abdimas. 

Jumlah 50 institusi mitra kerjasama 

program abdimas. 

2 Pemanfaatan model 

pemberdayaan masyarakaat 

tepat guna 

Jumlah 10 model tepat guna yang 

dimanfaatkan masyarakat 

3 Pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

> 50% program abdimas menghasilkan 

publikasi ilmiah. 

4 Bahan ajar untuk pengayaan 

sumber belajar perkuliahan 

> 10% program abdimas menghasilkan bahan 

ajar. 

5 Modul pelatihan > 10% program abdimas menghasilkan modul 

pelatihan. 

 

Dokumen/Rekaman yang diperlukan 

1. Dokumen proposal usul pengabdian 

2. Rekapitulasi usulan pengabdian 

3. Dokumen laporan kegiatan pengabdian 
 

 
 


