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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilainilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif
2. Rasionale
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas harus berdasarkan hasil
kegiatan penelitian. Kegiatan PkM sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa
serta memberi peluang peningkatan animo publik terhadap UNUGHA Cilacap melalui
kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan
masyarakat.
Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan,
visi, misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan
tujuan UNUGHA Cilacap maka diperlukan Standar Hasil PkM agar lebih berkualitas dan
bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar
a. WR II,
b. WR III,
c. LP2M,
d. Prodi.
4. Definisi Istilah
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal luaran atau hasil
karya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UNUGHA Cilacap dalam
mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, sains dan seni guna memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar
Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa penerapan, pengamalan, dan
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat berbentuk:
a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas
akademika yang relevan;
b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
6. Strategi Pencapaian
a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar hasil
PkM
b. Meningkatkan intensitas dan ekstensitas survei, pemetaan potensi masyarakat dan bina
desa/wilayah
c. Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM
d. Mengembangkan tindak lanjut hasil penelitian
e. Memberlakukan standar laporan pengabdian dan publikasinya
f. Meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung PkM dalam skala
nasional dan internasional
g. Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi dan publikasi hasil PkM
7. Indikator
a. Persentase kegiatan PkM yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program
studi
b. Ketersediaan dokumen hasil PkM
c. Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal
satu per prodi setiap tahun
d. Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri,
Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) minimal satu per
prodi setiap tahun
e. Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk
Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial minimal satu per
prodi setiap tahun
f. Jumlah luaran PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter
minimal satu per prodi setiap tahun
g. Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS

Indikator Ketercapaian:
No

Indikator

Baseline

Target Capaian

2021

2022

2023

2024

15%

25%

1

Persentase kegiatan PkM yang
dalam pelaksanaannya melibatkan
mahasiswa program studi

0

10%

2

Ketersediaan dokumen hasil PkM

tersedia

tersedia

3

Jumlah luaran PkM yang mendapat
pengakuan HKI (Paten, Paten
Sederhana) minimal satu per prodi
setiap tahun

0

0

0

1 per
prodi

4

Jumlah luaran PkM yang mendapat
pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain
Produk Industri, Perlindungan
Varietas Tanaman, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu) minimal
satu per prodi setiap tahun

1 per prodi

1 per
prodi

1 per
prodi

1 per
prodi

5

Jumlah luaran PkM dalam bentuk
Teknologi Tepat Guna, Produk
(Produk Terstandarisasi, Produk
Tersertifikasi), Karya Seni,
Rekayasa Sosial minimal satu per
prodi setiap tahun

0

0

0

1 per
prodi

6

Jumlah luaran PkM yang
diterbitkan dalam bentuk Buku berISBN, book chapter minimal satu
per prodi setiap tahun

0

1 per
prodi

2 per
prodi

2 per
prodi

7

Luaran PkM yang dihasilkan
mahasiswa, baik secara mandiri
atau bersama DTPS

0

0

0

3

tersedia tersedia

8. Dokumen Terkait
a. Laporan kegiatan PkM yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program
studi

b.
c.
d.
e.
f.

Dokumen hasil PkM
Produk PkM dengan dokumen HKI
Produk PkM dengan sertifikasi
Produk PkM berupa buku
Produk PkM

9. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
e. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UNUGHA Cilacap
f. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
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1. Visi Misi UNUGHA
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilainilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif
2. Rasionale
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) mencakup berbagai macam kegiatan di luar
pembelajaran dan riset yang reguler, UNUGHA Cilacap sebagai institusi pendidikan tinggi
memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan PkM
meliputi 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. PkM juga diartikan sebagai
pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui
metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh
program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan
pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.
Mengingat pentingnya peran PkM di pendidikan tinggi, UNUGHA Cilacap memandang
perlu untuk menyusun Standar Isi PkM untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian
masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat
3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar
a. WR I,
b. WR II,
c. WR III,
d. LP2M,
e. UPPS,
f. Prodi.

4. Definisi Istilah
Standar isi PkM UNUGHA Cilacap merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan
keluasan materi PkM.
5. Pernyataan Isi Standar
Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat berupa:
a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat
pengguna;
b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan
masyarakat;
c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam
rangka meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat;
d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau
rekomendasi kebijakan yang
dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
atau
e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri.
6. Strategi Pencapaian
a. Menyediakan bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
b. Penetapan kebijakan PkM unggulan sesuai dengan Renstra PkM
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan PkM
d. Intensifikasi dan ekstensifikasi survei dan pemetaan potensi masyarakat
e. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PkM
f. Pembaruan peraturan dan kebijakan PkM
7. Indikator
a. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya
b. Ketersedian peta jalan yang memayungi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa
Indikator Ketercapaian:
Baseline
Target Capaian
No
Indikator
2021
2022
2023
2024
1

Ketersediaan pedoman PkM dan
bukti sosialisasinya

0

tersedia

tersedia tersedia

2

Ketersedian peta jalan yang
memayungi kegiatan PkM dosen
dan mahasiswa

0

tersedia

tersedia tersedia

8. Dokumen Terkait

a.
b.
c.
d.

Pedoman PkM
Peta jalan PkM UNUGHA
Peta jalan PkM program studi
Peta jalan PkM dosen

9. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
e. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UNUGHA Cilacap
f. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
g. SOP Pelaksanaan PkM
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilainilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif
2. Rasionale
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan dharma ketiga dari Tridharma
Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
UNUGHA Cilacap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas
akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan PkM mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, UNUGHA Cilacap perlu menyusun
Standar Proses PkM untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel
dan terukur.
3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar
a. WR I,
b. WR II,
c. WR III,
d. LP2M,
e. UPPS,
f. Prodi
4. Definisi Istilah
Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan PkM, yang terdiri
atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
5. Pernyataan Isi Standar
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PkM dapat berupa:
a. pelayanan kepada masyarakat;

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
d. pemberdayaan masyarakat.
Wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dengan diselenggarakan secara terarah,
terukur, dan terprogram.
6. Strategi Pencapaian
a. Menyediakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta
pelaporan PkM.
b. Menyediakan bank masalah sosial kemasyarakatan, formulasi pemecahan masalah dan
formulasi PkM dan kebijakan UNUGHA Cilacap dan pemerintah tentang PkM
c. Menjalin MoU dengan lembaga terkait swasta atau pemerintah dalam sinergisme
keilmuan UNUGHA Cilacap.
d. Menyediakan pedoman monitoring dan evaluasi PkM
e. Menyediakan pedoman pelaporan PkM sebagai dasar pengembangan pendidikan dan
penelitian.
7. Indikator
a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM dosen dengan peta jalan PkM
b. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan PkM mahasiswa dengan peta jalan PkM
Indikator Ketercapaian:
Baseline
Target Capaian
No
Indikator
2021
2022
2023
2024
1

Kesesuaian pelaksanaan kegiatan
PkM dosen dengan peta jalan PkM

0

sesuai

sesuai

sesuai

2

Kesesuaian pelaksanaan kegiatan
PkM mahasiswa dengan peta jalan
PkM

0

sesuai

sesuai

sesuai

8. Dokumen Terkait
Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PkM
9. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
e. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
f. Pedoman PkM UNUGHA
g. SOP Pelaksanaan PkM
h. Pedoman Monev Pkm
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1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilainilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif
2. Rasionale
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) perlu dinilai agar dapat memenuhi tujuan dan mutu
yang telah ditentukan. Penilaian PkM mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian
kepada masyarakat. UNUGHA Cilacap memerlukan Standar Penilaian PkM untuk dapat
melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar
a. WR I,
b. WR II,
c. LP2M,
d. UPPS,
e. Prodi
4. Definisi Istilah
Standar penilaian PkM UNUGHA Cilacap merupakan kriteria minimal tentang penilaian
terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar
a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi paling
sedikit memenuhi unsur: Edukatif, Objektif, Akuntabel, Transparan, serta
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM
yang sekurang-kurannya meliputi:

1) tingkat kepuasan masyarakat;
2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai
dengan sasaran program;
3) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara
berkelanjutan;
4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan
sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan.
b. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang
relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
pencapaian kinerja hasil PkM.
6. Strategi Pencapaian
a. Penilaian PkM dilakukan secara integratif oleh tim ahli
b. Menetapkan tim ahli dalam pelaksanaan PkM
c. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM
d. Menetapkan standar penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
e. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di
masyarakat secara berkelanjutan
f. Menetapkan standar kriteria penilaian meliputi proses dan hasil pengabdian dilakukan
secara terintegrasi
7. Indikator
a. Ketersediaan pedoman penilaian PkM
b. Ketersediaan dokumen legalitas pengangkatan reviewer PkM
c. ketersediaan dokumen evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan
d. ketersediaan bukti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan
pengembangan keilmuan program studi.
e. ketersediaan instrumen penilaian yang shahih dan handal untuk mengukur proses dan
hasil PkM
f. Ketersediaan penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM

Indikator Ketercapaian:
No

Indikator

Baseline

Target Capaian

2021

2022

2023

2024

1

Ketersediaan pedoman penilaian
PkM

0

tersedia

tersedia tersedia

2

Ketersediaan dokumen legalitas
pengangkatan reviewer PkM

0

tersedia

tersedia tersedia

3

ketersediaan dokumen evaluasi
kesesuaian PkM dosen dan
mahasiswa dengan peta jalan

0

tersedia

tersedia tersedia

4

ketersediaan bukti hasil monitoring
dan evaluasi untuk perbaikan
relevansi PkM dan pengembangan
keilmuan program studi.

0

tersedia

tersedia tersedia

5

ketersediaan instrumen penilaian
yang shahih dan handal untuk
mengukur proses dan hasil PkM

0

tersedia

tersedia tersedia

6

Ketersediaan penilaian tingkat
kepuasan masyarakat terhadap
kegiatan PkM

0

tersedia

tersedia tersedia

8. Dokumen Terkait
a. Pedoman penilaian PkM
b. SK pengangkatan reviewer PkM
c. Pedoman Monev PkM
d. Laporan Monev PkM
e. Instrumen penilaian PkM
f. Dokumen hasil penilaian usulan PkM, kegiatan PkM. Dan hasil PkM
9. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
e. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
f. Standar Penilaian Proses dan Hasil PkM

7

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

STD-18/SPMI-UNUGHA/F-006

Standar Pengelolaan Penelitian

STD-19/SPMI-UNUGHA/F-007

Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Penelitian

STD-20/SPMI-UNUGHA/F-008

STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Standar Hasil PkM

STD-21/SPMI-UNUGHA/G-001

Standar Isi PkM

STD-22/SPMI-UNUGHA/G-002

Standar Proses PkM

STD-23/SPMI-UNUGHA/G-003

Standar Penilaian PkM

STD-24/SPMI-UNUGHA/G-004

Standar Pelaksana PkM

STD-25/SPMI-UNUGHA/G-005

Standar Sarana dan Prasarana PkM

STD-26/SPMI-UNUGHA/G-006

Standar Pengelolaan PkM

STD-27/SPMI-UNUGHA/G-007

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

STD-28/SPMI-UNUGHA/G-008

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
AL GHAZALI CILACAP
STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)

Kode/No

:

Tanggal
Revisi
Halaman

:
:

STD-25/SPMIUNUGHA/F-005
: 11 April 2021

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat
pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA Cilacap
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilainilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif
2. Rasionale
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas sivitas akademika, yaitu:
dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana
PkM sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. UNUGHA Cilacap perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana
PkM dengan Standar Pelaksana PkM.
3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar
a. WR I,
b. WR II,
c. LP2M,
d. UPPS,
e. Prodi
4. Definisi Istilah
Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar
a. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat
kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

b. Peneliti harus memenuhi kualifikasi akademik dan meningkatkan kompetensi
pelaksanaan PkM
6. Strategi Pencapaian
a. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana
kegiatan PkM secara berjenjang.
b. Melakukan sosialisasi kebijakan UNUGHA Cilacap tentang PkM.
c. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada
masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi dsb.
d. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui
PkM
e. Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.
7. Indikator
a. Jumlah perolehan hibah PkM luar negeri
b. Jumlah perolehan hibah PkM dalam negeri
c. Jumlah perolehan hibah PkM PT
d. Jumlah PkM dengan dana mandiri
e. Keberadaan kelompok Pelaksana PkM
Indikator Ketercapaian:
Baseline
No
Indikator
2021

Target Capaian
2022

2023

2024

1

Jumlah perolehan hibah PkM luar
negeri

0

0

0

1

2

Jumlah perolehan hibah PkM dalam
negeri

3

5

5

5

3

Jumlah perolehan hibah PkM PT

0

16

32

47

4

Jumlah PkM dengan dana mandiri

30

35

30

20

5

Keberadaan kelompok Pelaksana
PkM

0

tersedia

tersedia tersedia

8. Dokumen Terkait
a. Kontrak/bukti perolehan hibah
b. Laporan PkM
c. Pengangkatan Kelompok Pelaksana PkM
9. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
e. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
f. Pedoman PkM UNUGHA
g. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
AL GHAZALI CILACAP
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No

:

Tanggal
Revisi
Halaman

:
:

STD-27/SPMIUNUGHA/F-007
: 11 April 2021

1. Visi, Misi UNUGHA
Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan
sains dan teknologi yang inspiratif.”
Misi UNUGHA
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang
mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah
an Nahdliyah
b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan
nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an
Nahdliyah
d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan
tinggi yang inspiratif
2. Rasionale
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas:
a. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
b. panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
c. program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP
UNUGHA Cilacap
d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan
hasilnya;
e. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
f. pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian kepada
masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
g. penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat
h. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNUGHA Cilacap memerlukan Standar
Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari
Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat
3. Subyek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar
a. WR I,
b. WR II,
c. LP2M,
d. UPPS,

e. PRODI
4. Definisi Istilah
Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar
a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:
1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat
sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu
internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat;
5) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat;
7) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang
berprestasi;
8) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada
lembaga lain melalui kerja sama;
9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. menyusun laporan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
b. Perguruan Tinggi wajib:
1) memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian
dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
2) 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;
3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian
kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat
secara berkelanjutan;
4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian
kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian
kepada Masyarakat;
6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama
Pengabdian kepada Masyarakat;
7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;

8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada
Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat
paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
6. Strategi Pencapaian
a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan
sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
b. Menetapkan road map pelaksanaan PkM
c. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM
d. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
e. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
f. Menetapkan sistem penghargaan PkM.
g. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM
7. Indikator
a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan
pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan
indikator kinerja
b. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi PkM
c. Dokumen pelaporan PkM oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi
dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: komprehensif, rinci, relevan,
mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.
d. Ketersediaan pedoman pengelolaan PkM dan bukti pelaksanaannya.
Indikator Ketercapaian:

No

Indikator

Baseline

Target Capaian

2021

2022

2023

2024

1

Ketersediaan dokumen formal
Rencana Strategis PkM yang
memuat landasan pengembangan,
peta jalan penelitian, sumber daya,
sasaran program strategis dan
indikator kinerja

0

tersedia

tersedia tersedia

2

Ketersediaan dokumen monitoring
dan evaluasi PkM

0

tersedia

tersedia tersedia

3

Dokumen pelaporan PkM oleh
pengelola penelitian kepada
pimpinan perguruan tinggi dan
mitra/pemberi dana, memenuhi
aspek-aspek berikut: komprehensif,
rinci, relevan, mutakhir, dan
disampaikan tepat waktu

0

tersedia

tersedia tersedia

4

Ketersediaan pedoman pengelolaan
PkM dan bukti pelaksanaannya.

0

tersedia

tersedia tersedia

8. Dokumen Terkait
a. Renstra UNUGHA
b. Renstra PkM
c. Pedoman Pelaksanaan PkM
d. Pedoman Monev PkM
e. Laporan Monev PkM
f. SOP Seminasi Hasil PkM (Semua Bentuk Seminasi)
g. SOP Monev PkM
h. SOP Laporan Tindak Lantu PkM
i. SOP Pengurusan HKI
j. SOP Pengurusan Standarisasi Teknologi
k. SOP Pengurusan Standarisasi TTG
l. SOP Pengurusan ISBN
9. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
e. Rencana Induk Pengembangan UNUGHA Cilacap
f. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
g. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNUGHA Cilacap
h. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

