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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sebagai salah satu institusi 

pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk 

memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. 

Sistem penjaminan mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun 

oleh Pimpinan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sejak berdirinya 

sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Standar mutu dalam 

Sistem Penjaminan Mutu Internal Univet Bantara sampai dengan tahun 2016 secara 

tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu standar mutu SPMI. Menyadari arti 

pentingnya suatu sistem dalam organisasi, maka perlu dituangkan secara komprehensif 

dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas 

maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada. 

Buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai acuan 

bagi seluruh pimpinan dan sivitas akademika di Universitas Veteran Bangun Nusantara 

Sukoharjo dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap masukan 

dari berbagai pihak untuk perbaikan buku ini, demi kemajuan Universitas Veteran 

Bangun Nusantara Sukoharjo. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Sukoharjo,     Februari 2016 

Rektor 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid W.M., M.P. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat 

(selanjutnya disebut PKM) sebagai pengamalan Ipteks, dilakukan oleh sivitas 

akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di 

luar kampus) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan 

mengembangkan sumber daya manusia. Secara umum suatu kegiatan PKM dan 

kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau 

peningkatan  kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-

profit kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan 

kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-

hal yang bersifat non-profit maupun profit demi kelangsungan finansial kegiatan 

tersebut (financial sustainability). 

PKM adalah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM mencakup 

berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang regular, di mana 

universitas/lembaga/fakultas/ program studi memberikan pelayanan secara langsung 

kepada masyarakat. Dharma  jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran 

akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Universitas.  

Untuk mewujudkan kegiatan PKM yang berkualitas, maka disusunlah Buku 

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini, yang berfungsi sebagai acuan dasar 

pelaksanaan PKM. Acuan dasar tersebut merupakan kriteria minimal berbagai aspek 

yang terkait dengan kegiatan PKM. Aspek yang dimaksud adalah: hasil, isi, proses, 

penilaian, pelaksana, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. 

 

1.1. Istilah-istilah 

1. Univet Bantara adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. 

2. Dosen adalah dosen Univet Bantara, yaitu pendidik dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan PKM. 

3. Mahasiswa adalah mahasiswa Univet Bantara. 
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4. PKM adalah pengabdian kepada masyarakat. 

5. Proposal adalah usulan kegiatan PKM 

6. Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk 

softcopy dan hardcopy dari PKM yang telah dilaksanakan. 

7. Sivitas akademika adalah seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa di lingkungan 

Univet Bantara 

 

1.2.   Dasar Pemikiran  

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan tridharna Perguruan 

Tinggi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan mutu Perguruan Tinggi. Maka standar 

PKM ini perlu ditetapkan dan didokumentasikan dalam bentuk buku Standar Mutu. 

 

1.3. Landasan Hukum 

1. Undang Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN Dikti) 

4. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar 

Penetapan standar ini sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan PKM yang 

dinyatakan dalam kriteria minimal berbagai aspek yang harus dipenuhi. Tujuan 

penetapan standar ini untuk menghasilkan kegatan PKM yang berkualitas. Hal tersebut 

memberikan dan menyediakan tolak ukur sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi pengendalian dan peningkatan/pengembangan standar. 
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BAB II 

PENGORGANISASIAN 

 

2.1.  Tim Penyusun 

Koordinator : Ir. Joko Setyo Basuki, M.P. 

Sekretaris : Darsini, S.T., M.Si. 

Anggota : 

1. Ainur Komariah, S.T., M.Sc. 

2. Ir. Sri Sukaryani, M.Si. 

3. Ir. Catur Rini Sulistyaningsih, M.M. 

4. Satria Agung Wibawa, S.T., M.T. 

5. Purwani Indri Astuti, S.S., M.Hum. 

6. Sri Wahyu Agustiningsih, S.E., M.Si. 

  

2.2.  Deskripsi Tugas Tim 

Koordinator mengkoordinir seluruh anggota dalam melaksanakan  tugas 

penyusunan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. Sekretaris 

mendokumentasikan seluruh hasil kerja penyusunan standar PKM dari masing-masing 

anggota.  Anggota melaksanakan tugas penyusunan standar PKM, yang meliputi : 

1. Standar Mutu Hasil PKM; 

2. Standar Mutu Isi PKM; 

3. Standar Mutu Proses PKM; 

4. Standar Mutu Penilaian PKM; 

5. Standar Mutu Pelaksana PKM; 

6. Standar Mutu Sarana Prasarana PKM; 

7. Standar Mutu Pengelolaan PKM; 

8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan PKM. 
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2.3.  Alur Penyusunan Standar 

Pertama, tim penyusun mengikuti sosialisasi Penyusunan Dokumen Sistem 

penjaminan mutu internal yang diadakan oleh BPMI Univet Bantara Sukoharjo. Kedua, 

tim penyusun mengikuti workshop Penyusunan Penyusunan Dokumen Sistem 

penjaminan Mutu internal yang diadakan oleh BPMI Univet Bantara Sukoharjo.  

Ketiga, pembagian tugas pada masing-masing anggota sesuai dengan buku standar.  

Keempat, koordinasi antaranggota masing-masing standar PKM. Kelima, lokakarya 

penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang diadakan oleh BPMI 

Univet Bantara Sukoharjo. 
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BAB III 

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN 

 

3.1.  Visi  

Terwujudnya Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang unggul, 

berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. 

 

3.2.  Misi  

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang 

memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi dan memiliki nilai kejuangan 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan sosbud sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. 

3. Memberdayakan Universitas Veteran Bangun Nusantara sebagai PTS yang 

berlandaskan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 

3.3.  Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian  sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan dunia. 

3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

 

3.4.  Sasaran 

1. Pengembangan kualitas akademik dan daya saing lulusan;  

2. Pengembangan kualitas dan kuantitas dalam penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan 

pembelajaran dan meningkatkan atmosfer akademik;  

4. Pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien; 

5. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga 

pemerintah atau non pemerintah.  
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BAB IV 

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

4.1. Standar Mutu Hasil PKM 

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu hasil PKM merupakan kriteria minimal hasil PKM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

  

4.1.2. Standar dan Indikator Mutu Hasil PKM 

No Standar Indikator 

1 

Pencapaian standar hasil PKM : 

a. dapat menyelesaikan masalah yang 

dihadapi masyarakat 

b. relevan dengan keahlian sivitas 

akademika 

a. Ada perbaikan kondisi masyarakat 

mitra PKM sesudah kegiatan 

dilaksanakan 

b. Program PKM dapat digunakan untuk 

pengajuan angka kredit (jabatan 

fungsional). 

2 

Hasil PKM mengacu pada aspek : 

Pemanfaatan teknologi tepat guna/ 

bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni/ 

bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni/ 

model dan atau media pembelajaran 

untuk sekolah/masyarakat/ bahan ajar 

untuk pengayaan sumber perkuliahan/ 

modul pelatihan 

Hasil PKM telah mengacu salah satu dari 

aspek : 

Pemanfaatan teknologi tepat guna/ Bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni/ bahan 

pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni/ model dan atau 

media pembelajaran untuk sekolah/ 

masyarakat/ Bahan ajar untuk pengayaan 

sumber perkuliahan/ modul pelatihan 

 

4.2. Standar Mutu Isi PKM 

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Secara umum, suatu kegiatan PKM dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu 

yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat 
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baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan 

finansial kegiatan tersebut (financial sustainability).  

Ruang lingkup PKM dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, 

pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang 

dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah 

sikap inovatif dan kreatif. 

 

4.2.2. Standar dan Indikator Mutu Isi PKM 

No Standar Indikator 

1 

Isi PKM merupakan penerapan 

hasil penelitian/pemberdayaan 

masyarakat/penerapan teknologi 

tepat guna/penerapan model 

pemecahan masalah, rekayasa, 

sosial, dan atau rekomendasi 

kebijakan 

Isi PKM telah sesuai dengan aspek 

penerapan hasil penelitian/ 

pemberdayaan masyarakat/penerapan 

teknologi tepat guna/penerapan 

model pemecahan masalah, rekayasa, 

sosial, dan atau rekomendasi 

kebijakan 

2 

Isi program PKM mengacu pada 

prinsip kemanfaatan/kemutakhiran/ 

mengantisipasi kebutuhan masa 

yang akan datang. 

Isi program PKM telah mengacu 

pada prinsip kemanfaatan/ 

kemutakhiran/mengantisipasi 

kebutuhan masa yang akan datang. 

 

4.3. Standar Mutu Proses PKM 

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu proses PKM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM, 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 

1. pelayanan kepada masyarakat; 

2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 

3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau 

4. pemberdayaan masyarakat. 

Kegiatan PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.  
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4.3.2. Standar dan Indikator Mutu Proses PKM 

No Standar Indikator 

1 

Perencanaan : 

a. Perencanaan program PKM 

b. Penilaian rencana program PKM 

berkaitan dengan standar mutu, 

menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, masyarakat, 

dan lingkungan 

 

a. Setiap program PKM harus dibuat 

rencana kegiatan (proposal) yang 

jelas sesuai dengan panduan PKM 

b. Setiap proposal program PKM yang 

didanai internal, eksternal, maupun 

mandiri, harus lolos penilaian oleh 

reviewer sesuai standar mutu yang 

ditetapkan (lolos passing grade). 

2 

Pelaksanaan : 

Kegiatan PKM harus dilaksanakan 

secara terarah, terukur, dan terprogram 

Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai 

dengan proposal kegiatan, panduan 

PKM, dan peraturan yang berlaku di 

Universitas 

3 

Pelaporan Kegiatan : 

a. Penyusunan laporan kegiatan PKM 

b. Monitoring dan evaluasi kegiatan 

PKM 

 

a. Adanya laporan kegiatan PKM, baik 

laporan kemajuan, laporan 

penggunaan dana, maupun laporan 

akhir kegiatan sesuai dengan panduan 

PKM 

b. Adanya dokumen hasil monitoring 

dan evaluasi kegiatan PKM 

 

4.4. Standar Mutu Penilaian PKM 

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

terhadap proses dan hasil PKM. Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara 

terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: 

1. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu PKM; 

2. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari 

pengaruh subjektivitas; 
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3. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur 

yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; 

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

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

Penilaian proses dan hasil PKM selain memenuhi prinsip penilaian harus 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.  

 

4.4.2. Standar dan Indikator Mutu Penilaian PKM 

No Standar Indikator 

1 
Kepuasan masyarakat terhadap 

program PKM 

Masyarakat puas dengan pelaksanaan 

program PKM 

2 

Perubahan kondisi masyarakat sesudah 

dilaksanakannya PKM 

Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran 

program 

3 

Pemanfatan IPTEKS 

berkelanjutan/pengayaan sumber 

belajar dan atau pembelajaran 

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 

4 

Penyelesaian terhadap permasalahan 

di masyarakat 

Teratasinya masalah sosial dan 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan  

 

4.5. Standar Mutu Pelaksana PKM 

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan 

pelaksana untuk melaksanakan PKM. Pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan 

metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, 

serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana 
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pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil 

PKM. 

 

4.5.2. Standar dan Indikator Mutu Pelaksana PKM 

No Standar Indikator 

1 

Kualifikasi akademik pelaksana PKM  Pelaksana PKM memiliki kualifikasi 

akademik tertentu yang dipersyaratkan 

oleh Universitas  

2 

Kompetensi pelaksana kegiatan PKM  Pelaksana PKM memiliki kompetensi 

tertentu yang dipersyaratkan oleh 

Universitas  

3 
Pelaksana melakukan kegiatan PKM 

yang sesuai dengan bidangnya 

Pelaksana telah melakukan kegiatan 

PKM yang sesuai dengan bidangnya.  

 

4.6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana PKM 

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi hasil 

PKM. Sarana dan prasarana PKM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan 

untuk memfasilitasi PKM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang 

dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk 

kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana PKM 

harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan 

peneliti, masyarakat dan lingkungan. 

 

4.6.2. Standar dan Indikator Mutu Sarana dan Prasarana PKM 

No Standar Indikator 

1 

Tersedianya prasarana berupa :  

a. ruangan/tempat/ 

laboratorium/studio;  

b. transportasi pribadi 

Telah tersedianya prasarana berupa : 

a. ruangan/tempat/ laboratorium/studio;  

b. transportasi pribadi 
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No Standar Indikator 

2 

Terpenuhinya sarana yang diperlukan 

untuk menunjang pelaksanaan PKM 

berupa peralatan dan bahan 

Telah terpenuhinya sarana yang 

diperlukan untuk menunjang 

pelaksanaan PKM berupa peralatan dan 

bahan 

 

4.7. Standar Mutu Pengelolaan PKM 

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang 

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

kegiatan PKM. Pengelolaan PKM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 

kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 

Kelembagaan pengelola PKM sebagaimana dimaksud adalah lembaga pengabdian 

kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk 

lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 

 

4.7.2. Standar dan Indikator Mutu Pengelolaan PKM 

No Standar Indikator 

1 

Tersusunnya rencana program PKM 

sesuai dengan rencana strategis PKM 

perguruan tinggi  

Adanya dokumen Rencana Induk PKM 

yang sesuai dengan rencana strategis 

institusi  

2 
Tersusunnya peraturan/panduan 

kegiatan PKM  

Adanya peraturan/panduan kegiatan 

PKM  

3 
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 

PKM 

Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan 

PKM  

4 

Terlaksananya pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan PKM dan 

terhadap unit yang melaksanakan 

program PKM 

Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan PKM  

 

 

5 Terlaksananya diseminasi hasil PKM;  Adanya kegiatan diseminasi hasil PKM  

6 
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana PKM  

Adanya kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana PKM 



12 

 

No Standar Indikator 

7 
Pemberian penghargaan kepada 

pelaksana PKM yang berprestasi  

Adanya penghargaan kepada pelaksana 

PKM 

8 

Tersusunnya laporan kegiatan PKM 

yang dikelolanya dan laporan kinerja 

unit PKM 

Adanya laporan kegiatan PKM 

 

9 

Tersusunnya kriteria dan prosedur 

penilaian PKM paling sedikit 

menyangkut aspek hasil PKM dalam 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa;  

Adanya kriteria dan prosedur penilaian 

PKM  

 

10 

Terlaksananya audit internal / asesmen 

sistem penjaminan mutu internal untuk 

PKM  

Adanya audit internal / asesmen sistem 

penjaminan mutu internal untuk PKM  

 

11 
Terjalinnya kerjasama PKM dengan 

instansi pemerintah maupun swasta 

Adanya kerjasama PKM dengan instansi 

pemerintah maupun swasta 

 

4.8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan PKM 

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM. Perguruan tinggi wajib 

menyediakan dana internal untuk PKM. Selain dari dana internal perguruan tinggi, 

pendanaan PKM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, 

baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan PKM bagi 

dosen digunakan untuk membiayai: 

1. Perencanaan PKM; 

2. Pelaksanaan PKM; 

3. Pengendalian PKM; 

4. Pemantauan dan evaluasi PKM; 

5. Pelaporan PKM; dan 
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6. Diseminasi hasil PKM. 

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM diatur berdasarkan ketentuan di 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan PKM. Dana 

pengelolaan PKM digunakan untuk membiayai manajemen PKM yang terdiri atas 

seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PKM; serta 

peningkatan kapasitas pelaksana. 

 

4.8.2. Standar dan Indikator Mutu Pendanaan dan Pembiayaan PKM 

No Standar Indikator 

1 

Tersedianya dana pengelolaan PKM 

yang mencakup : 

a. Kegiatan manajemen PKM yang 

terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

PKM;  

b. Kegiatan peningkatan kapasitas 

pelaksana  

a. Adanya dana manajemen di institusi 

untuk kegiatan PKM; 

b. Adanya dana peningkatan kapasitas 

pelaksana di institusi untuk kegiatan 

PKM 

2 

Tersedianya alokasi dana internal 

untuk penyelenggaraan PKM secara 

memadai  

Rata-rata dana yang diperoleh dalam 

rangka pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat minimal Rp 3 juta (per dosen 

tetap per tahun)  

3 

Tersedia alokasi dana untuk menjalin 

kerjasama kegiatan PKM dengan 

instansi pemerintah maupun swasta  

Adanya alokasi dana untuk menjalin 

kerjasama kegiatan PKM dilakukan 

bekerjasama dengan instansi yang 

relevan   
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PENUTUP 

 

Buku Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjadi acuan bagi 

seluruh sivitas akademika Universitas dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan, kegiatan PKM. Implementasi dari 

standar ini juga disertai dengan kegiatan audit internal oleh Badan Penjaminan Mutu 

Internal.  

Selanjutnya pimpinan Universitas mengajak peran serta seluruh pihak baik 

akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu 

sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam 

rangka percepatan menjadi mencapai visi, misi dan tujuan universitas. Manual ini 

adalah suatu komitmen Universitas untuk melaksanakan SPMI secara terarah dalam 

rangka mencapai visi, namun perubahan kebijakan bisa dilakukan sesuai dengan 

perubahan visi, kebutuhan pemangku kepentingan atau adanya perubahan perundang-

undangan yang berlaku. 
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