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Deskripsi
Standar penilaian pengabdian kepada ini dimaksudkan untuk
memberikan arahan bagi LPM dan sivitas akademika IAILM Suryalaya
mengenai penilaian terkait kegiatan Abdimas. Standar ini memuat kriteria
penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan
standar penilaiannya. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian
kepada masyarakat.
Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan
secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel
dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus
memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar
hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
Kriteria
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.
Elemen Standar
1. Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi dan
peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung
keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan
institusi.
2. Benchmark dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada
program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang
sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
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4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada
masyarakat.
5. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat
bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan
pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
Standar Mutu
No

Standar

1

Tingkat kepuasan masyarakat

2

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

3

Dapat dimanfaatkannya
ilmu pengetahuan dan
teknologi dimasyarakat
secara berkelanjutan

Indikator Capaian
Tercapainya tingkat kepuasan
masyarakat pada level 3 (skala15) dari hasil survey kepuasan
masyarakat
(penerima
atau
peserta program)
>60%
pesertakegiatanmeningkatpengetah
uannya
>30%
pesertakegiatanmengalamiperubaha
nsikap
>20% peserta kegiatan mengalami
peningkatan ketrampilan.
(Tercapainya perubahan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan
pada masyarakat pada level 3
(skala1-5) dari hasil survei
perubahan
sikap, pengetahuan, dan
keterampilan)
>20% peserta kegiatan tetap
mempraktekkan IPTEK yang
diperolehnya (Tercapainya
pemanfaatan IPTEK secara
berkelanjutan pada level 3
(skala1-5) dari hasil survey
pemanfaatan IPTEK)
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4

Terciptanya pengayaan
sumber belajar dan/atau
pembelajaran serta
pematangan sivitas akademika
sebagai hasil pengembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi

Terdapat umpan balik bahan
pengayaan sumber belajar
dari hasil pengembangan
IPTEK di masyarakat

5

Teratasinya masalah social
dan rekomendasi kebijakan
yang dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan

Terdapat rekomendasi kebijakan
bagi pemangku kepentingan

Dokumen/Rekaman yang diperlukan
1. Laporan kegiatan pengabdian
2. Form penilaian pengabdian
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