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Deskripsi 

 
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan program studi dan 

institusi. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi. 

 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat program, yaitu : 

1. pelayanan pada masyarakat 

2. pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan 

model tepat guna (MTG), saat ini sering disebut dengan Ilmu 

Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) 

3. peningkatan kapasitas masyarakat, berupa: pendidikan pada masyarakat 

4. pemberdayaan masyarakat, mencakup: 

a. Pengembangan wilayah terpadu, 

b. Pengembangan dan Penguatan Desa Mitra, 

c. Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi : 

 
Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung 

penjaminan mutu akreditasi program studi dalam memperoleh, 

merencanakan, mengelola (anggaran) dan meningkatkan mutu kegiatan 

dengan memberdayakan akses dan sumber daya yang dimiliki. 

 
Kriteria 

 
Kriteria pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu, tepat guna 

bagi masyarakat melalui pengembangan dan penerapan bidang ilmu yang 

tepat guna bagi masyarakat selalu dapat dikaji untuk dikembangkan di masa 

yang akan datang. 

Kriteria isi dari pengabdian adalah sebagai berikut: 

a. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang 

berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 

fenomena, kaidah , dan suatu model. 

b. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran 

pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha 

dan atau industri. 
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c. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang 

 
Elemen Standar 

 
1. Kejelasan dan akuntabilitas isi dari materi pengabdian kepada masyarakat 

sehingga bisa meningkatkan mutu lembaga. 

2. Benchmarking dan target mutu pengabdian kepada masyarakat. 

3. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dan 

berdampak pada proses pembelajaran. 

4. Produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau 

mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis 

(publikasi dosen dan karya inovatif). 

 
Standar Mutu 

 

No Standar Indikator Capaian 

1 Hasil penelitian yang dapat >10% program PPM 

 diterapkan langsung dan merupakan penerapan 

 dibutuhkan oleh masyarakat langsung hasil penelitian. 

 pengguna  

2 Pengembangan ilmu >10% program PPM 

 pengetahuan dan teknologi merupakan upaya 

 dalam  rangka memberdayakan pemberdayaan masyarakat. 

 masyarakat  

3 
Teknologi tepat guna yang >10% program PPM 

 dapat dimanfaatkan dalam merupakan penerapan 

 rangka meningkatkan taraf teknologi tepat guna yang 

 hidup dan kesejahteraan dapat meningkatkan taraf 

 masyarakat hidup dan kesejahteraan 

  masyarakat 

4 Model pemecahan masalah, >10% program PPM 

 rekayasa sosial, dan/atau merupakan penerapan 

 rekomedasi kebijakan yang model yang dapat langsung 

 dapat diterapkan langsung oleh digunakan dalam 
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No Standar Indikator Capaian 

 masyarakat, dunia usaha, pemecahan masalah, 

industri, dan/atau Pemerintah rekayasa sosial, dan/atau 

 rekomedasi kebijakan yang 

 dapat diterapkan langsung 

 oleh masyarakat, dunia 

 usaha, industri, dan/atau 

 Pemerintah 

5 Hak kekayaan intelektual (HKI) yang Ada program PPM yang 

 dapat diterapkan langsung oleh merupakan penerapan langsung 

 masyarakat, dunia usaha, dan/atau HKI oleh masyarakat, dunia 

 industri usaha, dan/atau industri 

 

Dokumen/Rekaman yang diperlukan 
 

1. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian 
 


