
 INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong 

Kidul Garut Kode Pos 44151 

Kode/No : SN19.IPI 

Dokumen level 3: 
STANDAR PENGELOLAAN  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tanggal : 22 Mei 2022 
Revisi : 2 

 

1 
 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 

 

 
 



 INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih 

Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151 

Kode/No : SN22.IPI 

Dokumen level 3: 
STANDAR PENGELOLAAN 

PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

Tanggal : 22 Mei 2022 
Revisi : 2 

 

2 
 

A. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu diantara Tiga 

Matra eksistensi pendidikan tinggi disamping kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, dan penlitian dan pengembangan. Kegiatan pengabdian pada 

masyarakat adalah aksuentasi proses akademik yang dilaksanakan oleh sivitas 

akademika baik mahasiswa dan dosen sebagai aplikasi dan implementasi 

pengetahuan dan pengalaman selama berada di bangku kuliah 

2.  Kegiatan pengabdian masyarakat memiliki peran dan fungsi yang kuat bagi 

kehidupan kampus atau pun memiliki dampak yang luas umntuk melakukan 

paenguatan bagi masyarakat. 

3.   Pelaskanaaan kegiatan pengabdian masyarakat perlu dikelola secara tesistem, dan 

terintegrasi antara unit kelembagan yang ada di lingkungan Institut Pendidikan 

Indonesia sebagai institusi yang menaungi pelaksanaan program pengabdian yang 

selalu berorientasi pada produk yaitu terlaksanaanya kegiatan akademik sicitas 

akademika Institut Pendidikan Indonesia, dan dampaknya pada kehidupan 

masyarakat sekitar kampus atau di luar kampus. Oleh karenanya kegiatan 

penganbdian masyarakat harus dikelola secara tepat mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan 

dipublikasikan. 

 

B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai  Standar Pengelolaan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Rektor 

2. Wakil rektor  

3. Badan Penjaminan Mutu 

4. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat  

5. Direktur dan Wakil Direktur SPs 

6. Dekan dan Wakil Dekan 

7. Ketua Prodi 

8. Dosen 

 

C. Definisi Istilah 

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

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

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  

 

 

 



 INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 
Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih 

Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151 

Kode/No : SN22.IPI 

Dokumen level 3: 
STANDAR PENGELOLAAN 

PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

Tanggal : 22 Mei 2022 
Revisi : 2 

 

3 
 

D. Pernyataan Isi dan Indikator Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 

1. Pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua) 

menetapkan kebijakan tertulis tentang 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

renstra, penyusunan roadmap PkM dan 

pelaksana PkM di tingkat PT atau UPPS 

untuk mengatur pelaksanaan PKM, yang 

disusun setiap satu tahun akademik  

2. Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM 

yang disosialisasikan, mudah diakses, 

sesuai dengan rencana strategis PkM, 

serta dipahami oleh pemangku 

kepentingan dan disusun serta 

disosialisasikan setiap tahun akademik 

(apt) 

3. Lembaga pengabdian kepada masyarakat 

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen dan mahasiswa setiap 

semesternya 

4. Lembaga pengabdian kepada masyarakat 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa setiap pelaksanaan PKM 

5. Lembaga pengabdian kepada masyarakat 

melakukan diseminasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa minimal satu kali 

dalam setahun 

6. Lembaga pengabdian kepada masyarakat 

memfasilitasi kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat minimal satu kali dalam satu 

tahun 

7. Lembaga pengabdian kepada masyarakat 

memberikan penghargaan kepada 

1. Tersedia dokumen lengkap 

kebijakan pimpinan PT (Rektor, 

Dekan, atau Ketua) tentang 

pengabdian kepada masyarakat, 

dan telah disosialisasikan, 

dilaksanakan, dievaluasi dan 

ditindaklanjuti 

2. Ketersediaan pedoman PkM dan 

bukti sosialisasinya 

 

 

 

 

 

3. Terfasilitasinya kegiatan PKM yang 

dilakukan dosen dan mahasiswa  

 

 

 

4. Tersedianya laporan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

setiap pelaksanaan PKM 

 

5. Terlaksananya diseminasi hasil 

PKM yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa  

 
 

6. Terlaksanannya peningkatan 

kemampuan pelaksanana PKM  

 

 

 

7. Adanya kriteria dan reward untuk 

pelaksana PKM berprestasi  
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pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

yang berprestasi minimal satu kali dalam 

setahun 

8. Perguruan tinggi memiliki dokumen 

pelaporan kegiatan PkM dari pengelola 

PkM kepada pimpinan perguruan tinggi 

dan mitra/pemberi dana terkait yang 

memenuhi 5 aspek: komprehensif, rinci, 

relevan, mutakhir dan disampaikan tepat 

waktu setelah pelaksanaan PKM setiap 

semesternya. (apt) 

9. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal 

Rencana Strategis PkM yang memuat 

landasan pengembangan, peta jalan PkM, 

sumber daya (termasuk alokasi dana PkM 

internal), sasaran program strategis dan 

indikator kinerja, serta berorientasi pada 

daya saing internasional. (apt) 

10. Lembaga IPI Garut wajib menyusun kriteria 

dan prosedur penilaian pengabdian kepada 

masyarakat paling sedikit menyangkut 

aspek hasil pengabdian kepada masyarakat 

dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa disusun minimal satu kali dalam 

setahun 

11. Lembaga IPI Garut wajib menjaga dan 

meningkatkan mutu pengelolaan lembaga 

atau fungsi pengabdian kepada masyarakat 

dalam menjalankan program pengabdian 

kepada masyarakat secara berkelanjutan 

dilakukan setiap kegiatan PKM 

 

 

12. Lembaga IPI Garut wajib melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga 

atau fungsi pengabdian kepada masyarakat 

 

 

 

8. Ketersediaan dokumentasi 

pelaporan PkM oleh pengelola PkM 

kepada pimpinan perguruan tinggi 

dan mitra/pemberi dana yang 

memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 

1) komprehensif, 2) rinci, 3) 

relevan, 4) mutakhir, dan 5) 

disampaikan tepat waktu. Skor = (A 

+ (2 x B) + (4 x C) + D) / 8 

9. Ketersediaan dokumen formal 

Rencana Strategis PkM yang 

memuat landasan pengembangan, 

peta jalan PkM, sumber daya, 

sasaran program strategis dan 

indikator kinerja. 

10. Adanya kriteria dan prosedur 

penilaian pengabdian kepada 

masyarakat yang menyangkut aspek 

hasil pengabdian kepada masyarakat 

dalam menerapkan, mengamalkan, 

dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum 

serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa disusun minimal satu kali 

dalam setahun 

11. Terdapat Standar pelaksanaan 

PKM untuk menjaga dan 

meningkatkan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

menjalankan program pengabdian 

kepada masyarakat secara 

berkelanjutan 

12. Terdapat laporan pemantauan dan 

evaluasi terhadap lembaga atau 
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dalam melaksanakan program pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan setiap 

kegiatan PKM 

 

13. Perguruan tinggi memiliki kelompok 

pelaksana PkM yang fungsional dan dapat 

dibuktikan dengan adanya bukti legal 

formal keberadaan kelompok pelaksana 

PkM, menghasilkan   produk PkM yang 

bermanfaat untuk menyelesaikan 

permasalahan di masyarakat serta 

menghasilkan produk PkM yang berdaya 

saing nasional, dengan dokumentasi di 

setiap semester.  

fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam melaksanakan 

program pengabdian kepada 

masyarakat; 

13. Perguruan tinggi memiliki 

kelompok pelaksana PkM yang 

fungsional yang ditunjukkan 

dengan:  

a. adanya bukti legal formal 

keberadaan kelompok pelaksana 

PkM,  

b. dihasilkannya produk PkM yang 

bermanfaat untuk menyelesaikan 

permasalahan di masyarakat, dan  

c. 3) dihasilkannya produk PkM yang 

berdaya saing nasional. 

 

E. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Rektor  IPI Garut melalui LPM menyusun  dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT 

(Rektor, Dekan, atau Ketua) tentang pengabdian kepada masyarakat, dan telah 

disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti 

2. LPM menyediakan dan mensosialisasikan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 

3. IPI menyediakan fasilitas kegiatan PKM yang dilakukan dosen dan mahasiswa 

4. Wakil rektor I  secara berkala menerima laporan dari LPM mengenai kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pedoman dan ketentuan yang 

berlaku.  

5. LPM melaksanakan dan memiliki laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa setiap 

pelaksanaan PKM 

6. LPM memfasilitasi terselenggaranya diseminasi hasil PKM yang dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa 

7. LPM mengadakan peningkatan kemampuan pelaksanana PKM 

8. LPM menetapkan kriteria dan reward untuk pelaksana PKM berprestasi 

9. LPM mengintruksikan penyusunan laporan PKM oleh setiap pelaksana PKM dan 

menulainya berdasarkan kriteria yang ada 

10. Rektor menginstruksikan Menyusun dokumen formal Rencana Strategis PkM yang 

memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program 

strategis dan indikator kinerja. 
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11. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat dan 

melaksanakan penilaian tersebut 

12. Meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara 

berkelanjutan 

13. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi 

pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada 

masyarakat 

 

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

1. Renstra dan renov LPM  

2. Pedoman PkM 

3. Instrumen monitoring 
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