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I. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MOTO FAKULTAS MIPA 

UNIVERSITAS MATARAM 

 

1. Visi Fakultas MIPA  Universitas Mataram  

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi dalam bidang Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam berbasis riset sumber daya alam lokal berdaya saing internasional 

pada tahun 2025. 

2. Misi FAKULTAS MIPA  Universitas Mataram adalah:  

Misi Fakultas MIPA  Universitas Mataram adalah: 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

berbasis riset sumber daya alam lokal berdaya saing dan berkualitas dalam 

menghasilkan sumber daya manusia berwawasan global yang dilandasi keimanan 

dan taqwa.  

b. Melaksanakan kegiatan riset Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berbasis 

riset sumber daya alam lokal berdaya saing yang mampu menghasilkan iptek 

berdaya saing internasional, mendukung kegiatan pembelajaran dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam berbasis riset sumber daya alam lokal dalam rangka 

membangun budaya, sosial dan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.  

d. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga dalam dan luar negeri 

dalam untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

e. Melaksanakan tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang efisien, efektif, 

transparan dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

3. Tujuan FAKULTAS MIPA  Universitas Mataram 

Fakultas MIPA Universitas Mataram memiliki tujuan:  

a. Menghasilkan lulusan yang profesional dan mampu bersaing baik di tingkat 

nasional, regional, maupun internasional.  

b. Menghasilkan lulusan berkualitas tinggi yang mampu mengeksplorasi dan 

memanfaatkan sumber daya alam lokal.  

c. Menghasilkan lulusan berdedikasi tinggi dan inovatif, yang mampu megikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat mengaplikasikannya 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.  
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d. Menjalin kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, di dalam dan luar negeri, 

dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang 

berkualitas.  

e. Membangun suatu sistem tata kelola asset, keuangan dan administrasi yang 

memenuhi standar tata kelola pendidikan tinggi yang baik, efisien, efektif, 

transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma 

perguruan tinggi yang berkualitas. 

4.  Sasaran Fakultas MIPA Universitas Mataram 

     Sasaran Fakultas MIPA Universitas Mataram yaitu: 

a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu 

nasional yang berbasis riset sumberdaya alam lokal yang berkualitas, sehingga 

mampu menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, profesional dan berwawasan global, sehingga 

mampu bersaing baik di tingkat nasional, regional,maupun internasional.  

b. Terlaksananya kegiatan riset Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berbasis 

sumberdaya alam lokal, yang menjadi rujukan untuk pemecahan masalah di 

masyarakat dan mendukung proses pembelajaran, sehingga menghasilkan lulusan 

berkualitas tinggi yang mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya 

alam lokal.  

c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset MIPA yang 

memberikan kontribusi secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan 

yang timbul di masyarakat, mendorng pertumbuhan ekonomi, dan membangun 

sosial serta budaya masyarakat Indonesia.  

d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi 

pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung 

pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas.  

e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang 

memenuhi standar tata kelola perguruan tinggi yang baik, efisien, efektif, 

transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma 

perguruan tinggi. 

5. Moto Fakultas MIPA Universitas Mataram 

Moto Fakutas MIPA diambil dari VMTS yakni “ Indigeneous, global qualty” yang 

berarti kearifan lokal, kualitas global. 
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II. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Rasional 

      Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan baik, apabila capaian 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah 

dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

tersebut. Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, 

pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penetapan  standar  hasil pengabdian 

kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar hasil 

kegiatan pengabdian  kepada masyarakat  relevan dengan keahlian  yang dimiliki  para 

pelaksanaannya dan memiliki nilai tambah pada  proses belajar mengajar. 

 

2. Definisi Istilah 

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil 

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

b. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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c. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun 

eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala 

kemasyarakatan tertentu. 

d. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari 

penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan 

mutu kehidupan manusia. 

e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi,   dan   seni   melalui   pendidikan,   penelitian,   dan   pengabdian   

kepada masyarakat. 

f. Masyarakat   adalah   kelompok   warga   negara   Indonesia   yang menjadi sasaran 

atau mitra dalam kegiatan pengabdian.  

g. Paten/ HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak yang diberikan pemerintah 

kepada seseorang atau kelompok atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan 

atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan). 

h. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu 

pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik 

kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

i. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan 

konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui 

penelitian, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian yang terkait pengabdian 

kepada masyarakat. 

j. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 

Mataram yang selanjutnya disebut LPPM Unram merupakan lembaga yang 

diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mataram 

k. LPMPP adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas 

koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan 

penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. 
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Badan Pertimbangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (BP3F) 

Fakultas MIPA merupakan lembaga adhoc yang diberikan tugas untuk membantu 

dekan Fakultas MIPA dalam mengambil kebijakan dalam pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat (litabmas) di lingkungan Fakultas MIPA 

Universitas Mataram 

Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas MIPA merupakan Gugus penunjang Fakultas 

dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu dalam  melaksanakan tugas 

koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan 

pengembangan pembelajaran. 

3. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan  bahwa  hasil 

pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, pengamalan, dan 

pembudayaan   ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  guna memajukan  kesejahteraan  

umum  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. 

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa hasil 

pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka penerapan hasil-hasil 

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan hasil  

kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat dinilai atau diukur  secara  

kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal yang 

didesiminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta 

dapat dipertanggungjawabkan.  

d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi di jurnal ilmiah atau media 

massa, pemakalah di forum ilmiah, Hak Kekayaan Ilmiah (patent, hak cipta), buku, 

prototipe, teknologi tepat guna, produk-produk terstandarisasi dan tersertifikasi, 

mitra berbadan hukum, wirausaha baru mandiri sehingga terciptanya inovasi 

teknologi handal.   

e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan luaran dari 

hasil yang diperoleh harus mengacu pada panduan standar mutu kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM Universitas Mataram. 

f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus  memenuhi  
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ketentuan capaian  pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan peraturan yang 

terkait. 

4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan dokumen 

berupa pedoman Rencana Induk Penelitian (RIP),  Rencana Induk Pelaksanaan 

Pengambdian kepada Masyarakat, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan 

panduan kegiatan pengabdian masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi.  

a.b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mensosialisasikan 

substansi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

b.c. BP3F MIPA melaksanakan sosisalisasi program kerja LPPM termasuk jadwal 

penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta hal-hal lain yang terkait dengan 

kegian penngabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas MIPA 

Universitas Mataram 

d. BP3F MIPA memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas MIPA 

Universitas Mataram terkait  hasil seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat 

dana PNBP Universitas Mataram untuk penetapan proposal yang akan dibiayai 

pada tahun anggaran berjalan.  

c.e. Gugus Penjamin Mutu bersama dengan BP3F melakukan monitoring dan evaluasi 

serta audit mutu internal implementasi standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat secara konsisten dan sistematis. 

d.f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan 

pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi. 

e.g. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan survey dan 

pemetaan potensi masyarakat binaan. 

f.h. Peneliti menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti 

pada kegiatan pengabdian masyarakat. 

g.i. LPMPP memfasilitasi pembuatan panduan atau bahan ajar dari pengabdian 

masyarakat. 
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h.j. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan semua 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada panduan 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram.  

i.k. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan kegiatan 

pengabdian harus sesuai dengan peta jalan (road map) pengabdian kepada 

masyarakat yang mendukung Rencana Strategis bidang pengabdian kepada 

masyarakat Universitas Mataram. 

j.l. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa skim 

yang telah dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan topik unggulan pengabdian 

kepada masyarakat Universitas Mataram.  

k.m. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus merupakan kesepakatan bersama 

antara pelaksana dan mitra.  

l.n. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan luaran 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria yang tercantum 

pada buku panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

Universitas Mataram. 

 

5. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Jumlah  publikasi,  HKI,  buku,  mitra  dan  luaran  IPTEKS  lainnya  hasil  

pengabdian kepada masyarakat meningkat minimal 5% per tahun. 

b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. BP3F memiliki dokumen terkait aturan atau pedoman penulisan laporan dan 

penulisan publikasi. 

d. BP3F memiliki aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan. 

e. BP3F menyediakan database penelitian yang dapat ditindaklanjuti. 

f. LPMPP memiliki aturan penulisan modul atau bahan ajar. 

g. Sebanyak 50% laporan PkM terpublikasi. 

 

6. Daftar Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 
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c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

f. SOP terkait pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat. 

g. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

  
7. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian 

kepada Masyarakat 

a. Dekan Fakultas MIPA Universitas Mataram. 

b. BP3F MIPA Universitas Mataram 

c. Ketua Gugus Penjamin Mutu Fakultas MIPA Universitas Mataram 

d. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mataram 

e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas MIPA Universitas Mataram. 

f. Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Mataram 

g. Mitra 

 

8. Referensi 

a. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram. 

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

h. Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 

Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 

2017 tentang Statuta Univesitas Mataram. 

k. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal pengabdian kepada 

masyarakat dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Edisi 2018. 

l. Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi,  edisi XII tahun 2018. 

m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

standar nasional pendidikan tinggi. 

n. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber 

Dana Internal Universitas Mataram Edisi 2 Tahun 2019. 
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III. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Rasional 

     Untuk menjadi tolak ukur dan memastikan bahwa pengabdian kepada 

masyarakat bermutu sangat baik, maka perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada 

masyarakat. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman 

dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada 

Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat meliputi: 

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. 

e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, dan/atau industri. 

Tujuan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjadi 

panduan dalam menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan kedalaman dan 

keluasan isi pengabdian kepada masyarakat yang ada di Fakultas MIPA Universitas 

Mataram untuk mendukung visi dan misi Fakultas MIPA Universitas Mataram. 
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2. Definisi Istilah 

a. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.  

b. Road map Pengabdian kepada Masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian 

kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat. 

c. Tingkat Kesiapterapan Teknologi atau Technology Readiness Level (TRL), adalah 

ukuran dari produk pengabdian kepada masyarakat dari hulu sampai kehilir yang 

dinyatakan dalam level 1 (hulu) sampai level 9 (hilir). 

d. Luaran Pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang terukur 

seperti publikasi di jurnal ilmiah atau media massa, pemakalah di forum ilmiah, 

HKI (paten, hak cipta), buku, prototipe, teknologi tepat guna, produk-produk  

terstandarisasi dan tersertifikasi, mitra berbadan hukum, wirausaha baru mandiri. 

e. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada 

standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.  

f. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari 

hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 
 
3. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Pengabdian dosen dilaksanakan berdasarkan peta jalan (road map) pengabdian 

kepada masyarakat yang disusun oleh Kelompok Peneliti Bidang Ilmu (KPBI) 

mengacu pada  mengacu pada road map pengabdian kepada masyarakat BP3F 

Universitas Mataram 

b. Cakupan dan kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat dosen dan 

mahasiswa sesuai dengan luaran pengabdian kepada masyarakat dan memuat 

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang. 

c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan bersungguh-sunguh dan mengikuti standar dari masing-

masing skema yang diikutinya. 

d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun proposal, melaksanakan 

kegiatan dan menyusun laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk 

mencapai visi dan misi Fakultas MIPA Universitas Mataram. 



15 
 

 

e. Materi pada pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada luaran 

pengabdian kepada masyarakat yang berupa implementasi inovasi atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dunia usaha, industri. 

f. Materi pengabdian kepada masyarakat harus diselaraskan dengan Renstra dan RIP 

pengabdian kepada masyarakat Universitas Mataram, dan disesuaikan dengan 

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayan dan Pendidikan Tinggi. 

g. Materi pengabdian kepada masyarakat harus menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia dan sesuai etika. 

h. Materi pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari sponsor khusus, harus 

tetap mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku dan Rencana Induk Pengabdian 

kepada Masyarakat Universitas Mataram. 

i. Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Mataram. 

j. Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada 

kebutuhan nyata dalam masyarakat. 

k. Desain model Pengabdian kepada Masyarakat harus mengarah pada aktualisasi 

potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.  

l. Teknologi yang dikembangkan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat harus mengarah pada aktualisasi potensi, 

rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.  

 

4. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 
 

a. BP3F melakukan sosialisasi substansi standar isi pengabdian kepada masyarakat 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dosen, mahasiswa, atau pihak 

lainnya. 

a.b. BP3F menyediakan pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk 

mencapai standar isi pengabdian kepada masyarakat. 
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b.c. BP3F mensosialikan pedoman dan SOP serta formulir terkait pencapaian standar 

isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FAKULTAS MIPA Universitas 

Mataram 
 

d. Ketua BP3F MIPA Universitas Mataram melakukan pemeriksaan terhadap 

kesiapan formulir, dan SOP yang diperlukan untuk pemenuhan standar isi 

pengabdian kepada masyarakat. 

c.e. Pelaksana PkM melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Pelaksana PkM 

meningkatkan isi pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus. 

d.f. Pelaksana PkM melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra dan RIP 

Universitas Mataram. 
  

e.g. Gugus Penjamin Mutu bersama dengan BP3F Fakultas MIPA Universitas Mataram 

secara konsisten dan kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat, sehingga langkah perbaikan 

dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian antara proses yang terjadi di lapangan 

dengan Standar Isi Pengabdian. 

f.h. BP3F menyediakan database hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat ditindaklanjuti dalam Pengabdian kepada Masyarakat. 

g.i. BP3F mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di Universitas Mataram. 

h.j. BP3F melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan/mitra. 
 
5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. BP3F harus memiliki panduan pelaksanaan yang memuat kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Renstra dan RIP 

pengabdian kepada masyarakat. 

b. BP3F harus memiliki pedoman etika pengabdian kepada masyarakat. 

c. Pelaksana PkM melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

d. Dekan//Ketua Program Studi harus memiliki Roadmap Pengabdian kepada 

Masyarakat minimal 5 (lima) tahun ke depan.  Penyusunan  roadmap  harus 

bersifat bottom up untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah 

terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.  

e. Roadmap disusun sebagai bagian dari rencana strategis, yang substansi  

penulisannya  dapat  terdiri dari:   
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1) Keadaan saat ini (sebagai baseline)  

2) Tujuan yang ingin dicapai   

3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan  

4) Sasaran dari setiap tahap   

5) Indikator pencapaian sasaran.  

f. Setiap pelaksana kegiatan pengabdian memiliki materi yang berorientasi pada 

luaran pengabdian kepada masyarakat berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau 

industri. 

g. Kematangan hasil pengabdian kepada masyarakat diukur melalui indikator-

indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sesuai Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016. 

h. BP3F menyediakan database hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.  

i. Lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan 

langsung hasil penelitian.  

j.  Lebih dari 50% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya 

pemberdayaan masyarakat.  

k.  Lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan 

teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri.  

l. Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan 

model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, 

dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. 

 

6. Daftar Dokumen TerkaitStandarIsi Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dokumen kebijakan tentang pengembangan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat. 

c. Rencana Strategis Universitas Mataram. 

d. Rencana Strategis Fakultas MIPA Universitas Mataram 

e. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Mataram. 

f. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

g. Standar proses pengabdian kepada masyarakat.  

h. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 
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i. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

j. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

k. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 
 
7. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Pemenuhan Standar Isi pengabdian 

kepada masyarakat 
 

a. Dekan. 

b. BP3F 

c. Ketua Program Studi. 

d. Ketua Gugus Penjamin Mutu. 

e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
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IV. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Rasional 

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat 

berupa: 

a. Pelayanan kepada masyarakat. 

b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 

c. Peningkatan kapasitas masyarakat. 

d. Pemberdayaan masyarakat. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 

dan lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakatyang dilakukan oleh 

mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk 

memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan 

Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 

dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

Guna melaksanakan amanat dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Universitas 

Mataram serta Fakultas MIPA Universitas Mataram, khususnya dalam pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan 

dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Proses Pengabdian 

kepada masyarakat. 
 

2. Definisi Istilah 
 

a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. 
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b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu. 

c. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu 

Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. 

d. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa 

 

3. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan  bahwa   

proposal yang diusulkan untuk dinilai ke LPPM melalui simlitabmas unram telah 

dievaluasi BP3F di masing-masing fakultas sesuai dengan roadmap pada KPBI 

yang bersangkutan.  

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan  bahwa 

standar  mutu,  keselamatan  kerja,  kesehatan,  kenyamanan,  serta  keamanan 

pelaksana, masyarakat,  dan lingkungan  selalu  diperhatikan dalam pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu dari bentuk 

pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan  di perguruan tinggi. 

d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan kegiatan  

pengabdian   kepada  masyarakat  yang  dilakukan   oleh  mahasiswa   dinyatakan 

dalam besaran  sks. 

e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan  kegiatan 

pengabdian  kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan 

terprogram. 

f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan  bahwa dosen 

atau pelaku pengabdian   masyarakat: 

1) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Memiliki proposal atau rencana kegiatan. 
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3) Melaksanakan  kegiatan   sesuai  dengan  rencana  dan mengikuti   etika,  

moral,  tata  nilai  yang berlaku di masyarakat  atau kesepakatan yang diatur 

dalam perjanjian kerjasama. 

4) Memiliki laporan  kegiatan dalam format jurnal. 

5) Memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian  

kepada masyarakat yang terstruktur 

g. BP3F memiliki perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen 

dan mahasiswa. 

h. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang 

direncanakan pada proposal pengabdian kepada masyarakat. 

i. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus diselesaikan sesuai waktu yang 

telah ditetapkan di kontrak pengabdian kepada masyarakat. 

j. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Universitas 

Mataram harus melibatkan mahasiswa. 

k. Kegiatan PkM dapat berupa:  

1) Pelayanan kepada masyarakat  

2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya  

3) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau  

4) Pemberdayaan masyarakat 

k. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 

l. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. 

m. Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan 

yang pengabdian yang telah dilaksanakan. 

  
4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

a. BP3F melakukan sosialisasi Standar Proses pengabdian kepada masyarakat melalui 

pertemuan atau website LPPM. 

b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan beserta Wakil Rektor 

Bidang Akademik memfasilitasi kegiatan workshop implementasi Standar Proses, 

yang meliputi workshop pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam 

Sistem Penjaminan Mutu Internal. 
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c. LPMPP/Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengabdiankepada Masyarakat (LPMPP) 

melakukan audit pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

melalui kegiatan audit mutu internal yang terjadwal. 
 

d. LPMPP melaporkan hasil audit pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada 

Masyarakat beserta rekomendasi kepada Rektor. 
 

e. Rektor memberikan usulan review perbaikan Standar Proses pengabdian kepada 

masyarakat berdasarkan hasil audit dan rekomendasi kepada LPMPP untuk 

dilakukan proses Peningkatan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat. 

f. BP3F melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat.  

g. BP3F menyediakan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

h. Dekan/Direktur Pascasarjana/Direktur Vokasi/Ketua Program Studi memasukkan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum program studi.  

i. BP3F menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat. 

 

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

a. BP3F menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk 

Pengembangan (RIP)  pengabdian kepada masyarakat yang lengkap serta dijadikan 

acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

b. BP3F menyediakan road map pengabdian kepada masyarakat yang lengkap serta 

dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja 

tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang. 

c. BP3F menyediakan panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen yang 

lengkap serta diperbarui secara berkala. 

d. BP3F menyediakan data capaian penerimaan proposal pengabdian kepada 

masyarakat yang dibiayai dari hibah pengabdian kepada masyarakat Direktorat 

Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM), atau pihak ketiga dalam negeri 

dengan persentase tiap prodi tiap tahun minimal 5% dari jumlah dosen tetap 

Universitas Mataram. 

e. BP3F menyediakan data capaian penerimaan proposal pengabdian kepada 

masyarakat dosen yang dibiayai dari hibah pengabdian kepada masyarakat internal 

(dana PNBP/BOPTN/Mandiri) Universitas Mataram tiap prodi tiap tahun minimal 

50% proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
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f. BP3F menyediakan data capaian penerimaan proposal pengabdian kepada 

masyarakat dosen yang dibiayai dari hibah pengabdian kepada masyarakat pihak 

ketiga dari luar negeri tiap fakultas tiap 2 tahun minimal 2 proposal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

g. BP3F menyediakan bukti penyelesaian semua aktivitas pengabdian kepada 

masyarakat yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan 

akhir pengabdian kepada masyarakat, 100% sesuai jadwal yang direncanakan. 

h. BP3F menyediakan bukti   monitoring   dan   evaluasi (monev) oleh pihak internal 

maupun eksternal terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan 

hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. 

i. BP3F mengidentifikasi dan menganalisis potensi masyarakat dampingan. 

j. BP3F menetapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam 

panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

6. Daftar Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

e. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

g. SOP terkait pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

h. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

7. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Proses pengabdian 

kepada masyarakat 
 

a. Dekan 

b. Ketua BP3F 

c. Ketua dan Sekretaris Prodi 

d. Tim Gugus Penjamin Mutu. 

e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

f. Mahasiswa. 
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V. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Rasional 

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Mataram yang juga 

menjadi landasan visi, misi, dan tujuan Fakultas MIPA Universitas Mataram, yaitu 

menjadi institusi berbasis menjadi Perguruan Tinggi berbasis riset dan berdaya saing 

internasional melalui penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas sesuai dengan standar yang telah  ditetapkan maka dibutuhkan standar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat agar proses pengabdian kepada masyarakat 

dapat dinilai atau diukur sejauh mana telah berjalan efektif dan bermanfaat. Standar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian 

terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi 

unsur: 

a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya; 

b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas; 

c. Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana 

Pengabdian kepada Masyarakat; dan 

d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi 

prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: 
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a. Tingkat kepuasan masyarakat dan mitra (industri, pemerintah, dan lainnya). 

b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat 

sesuai dengan sasaran program; 

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara 

berkelanjutan; 

d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan 

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

atau 

e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan 

oleh pemangku kepentingan. 

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus 

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

pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

2. Definisi Istilah 

a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

b. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

c. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari 

penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan 

mutu kehidupan manusia. 

d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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e. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang menjadi sasaran atau 

mitra dalam kegiatan pengabdian. 

f. Mitra adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan 

LPPM Unram yang saling menguntungkan. 

g. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau  berpotensi  memberikan 

dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan 

dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.  

h. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang 

bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan 

yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah ada ke dalam produk atau proses yang memiliki nilai ekonomis. 

i. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan 

masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.  

j. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu. 

k. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, 

mahasiswa dan tenaga kependidikan. 

l. Prinsip edukatif adalah penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk memotivasi 

mahasiswa agar mampu menghasilkan capaian pengabdian kepada masyarakat. 

m. Prinsip otentik adalah penilaian yang dilakukan oleh dosen sesuai kemampuan 

mahasiswa dalam memperbaiki cara belajar. 

n. Prinsip objektif adalah penilaian yang dilakukan oleh dosen berdasarkan standar 

yang jelas dan disepakati bersama oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang 

mempunyai keterbatasan kemampuan, diberikan penilaian khusus sesuai dengan 

kebijakan dosen pengampu. 

o. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilakukan dosen sesuai dengan kriteria 

yang jelas, dan dipahami oleh mahasiswa. 
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p. Prinsip transparan adalah penilaian yang dilakukan oleh dosen sesuai prosedur 

dan hasilnya dapat diakses oleh stakeholder.  

q. Prinsip kredibel adalah Suatu keadaan/kondisi yang bisa dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. 

 

3. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

a. LPPM memiliki kebijakan formal dan pedoman tentang penilaian pengabdian 

kepada masyarakat. 

b. Penilaian terhadap input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus 

memenuhi prinsip penilaian dan harus sesuai dengan standar isi,  standar proses, 

dan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

c. Penilaian terhadap input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya 

(Peer Reviewer). 

d. Untuk pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan ethical clearence 

memerlukan penilaian Komisi Etika Pengabdian kepada Masyarakat yang 

dilakukan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai. 

e. Penilaian input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara 

terintegrasi dengan berpegang pada  prinsip pengabdian kepada masyarakat 

meliputi: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, kredibel, dan transparan. 

 

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

a. LPPM melakukan  penyusunan  rencana dan strategis bidang PkM untuk semua 

skema. 

b. LPPM menyelenggarakan program PkM sesuai standar hasil, standar isi dan 

standar proses yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM. 

c. LPPM melakukan kegiatan sistemik berupa sosialisasi, pelatihan, dan 

pendampingan kegiatan PkM. 

d. LPPM melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM. 

 

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

a.  LPPM menyediakan dokumen pedoman penilaian yang relevan dan akuntabel 

untuk penilaian input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk 

kategori/kelompok: 



30 
 

 

1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pendanaan 

internal. 

2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pendanaan 

eksternal. 

3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa. 

b.  LPPM melakukan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dosen 

dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer yang berasal dari lingkungan internal 

Unram yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.  

c. LPPM menyediakan data penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat 

yang diajukan dosen tiap tahun: 

1) Sebanyak 50% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana 

eksternal. 

2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana 

internal Universitas Mataram. 

d. LPPM melakukan penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 

1) Sebanyak 100% dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaporkan tepat 

waktu. 

2) Sebanyak 100% dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi nilai 

kelulusan yang ditetapkan. 

3) Tersedianya formulir penilaian proses pengabdian kepada masyarakat dengan 

prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. 

e. LPPM melakukan evaluasi terhadap kepuasaan mitra pada pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

6. Daftar Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dokumen kebijakan tentang pengembangan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. 

c. Rencana Strategis Universitas Mataram. 

d. Rencana Strategis Fakultas MIPA Universitas Mataram 

e. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Mataram. 

f. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

g. Standar proses pengabdian kepada masyarakat.  

h. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 
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i. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

j. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

k. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

l. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

7. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Penilaian 

pengabdian kepada masyarakat 
 

a. Dekan/. 

a.b. Wakil Bidang Akademik dan penelitian dan pengabdian 

b.c. BP3F 

c.d. Ketua Program Studi. 

d.e. Ketua Gugus Penjamin Mutu. 

e.f. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
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k. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, 
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n. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber 
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VI. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Rasional 

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi 

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian 

kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian 

kepada Masyarakat. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman 

mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan 

panduan yang ditetapkan dalam Panduan DRPM, Renstra, RIP dan roadmap KPBI 

Universitas Mataram. 

Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan 

oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok 

diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus 

dipenuhi sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar. 

 

2. Definisi Istilah  

a. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.  

b. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai degan persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas 

Mataram. 

c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.  
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d. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan.  
 
e. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu. 
 
f. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu 

Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. 
 
g. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa. 

 

3. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Yang berhak melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap 

Fakultas MIPA Universitas Mataram yang tidak sedang menempuh tugas belajar, 

berada dalam Kelompok Peneliti Bidang Ilmu (KPBI) yang mendapatkan SK 

Rektor Unram serta memiliki alamat email institusi yang terdapat pada portal 

SINTA, google scholar, dan atau SCOPUS.  

b. Ketua pelaksana untuk pengabdian kepada masyarakat yang didanai Universitas 

Mataram memiliki kriteria yaitu dosen tetap minimal S2 yang memiliki NIDN 

atau NIDK, memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, memiliki hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan/dipublikasikan pada jurnal 

nasional/internasional; 

c. Anggota pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan atau 

bukan dosen. 

d. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 (dua) usulan pengabdian (satu usulan sebagai 

ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota). 

e. Khusus untuk pengusul yang memiliki H-index ≥ 2 untuk bidang sosial humaniora 

dan H-index ≥ 3 untuk bidang sains teknologi yang didapat dari lembaga 

pengindeks internasional bereputasi dapat mengajukan usulan tidak lebih dari 4 

(empat) yaitu 2 (dua) sebagai ketua pada skim yang berbeda dan 2 (dua) sebagai 
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anggota atau 1 (satu) sebagai ketua dan 3 (tiga) sebagai anggota atau 4 (empat) 

sebagai anggota. 

f. Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan 

pengabdian wajib mentaati etika pengabdian kepada masyarakat. 

g. Mahasiswa yang melaksanakan dan atau terlibat dalam pengabdian kepada 

masyarakat dosen adalah mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Mataram yang 

masih aktif. 

h. Standar pelaksana untuk pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan 

yang berlaku. 

4. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

a. BP3F mensosialisasikan substansi standar pelaksana pengabdian kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

b. BP3F memberikan pelatihan/workshop penulisan proposal sesuai skema 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. BP3F menyediakan pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk 

mencapai standar pelaksana. 

d. LPMPP melakukan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal 

implementasi standar pelaksana secara konsisten dan sistematis. 

 

5. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Persentase Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tiap program studi dengan 

kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor ≥ 60%. 

b. Persentase Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tiap program studi dengan 

kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor kepala > 40%. 

c. Jumlah minimal mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat 

sebanyak ≥ 5 %. 

6. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Pelaksana 

Pengabdian kepada Masyarakat 
 

a. Dekan. 

a.b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan 

b.c. BP3F 

c.d. Ketua Program Studi. 

d.e. Ketua Gugus Penjamin Mutu. 
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e.f. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

 

7. Daftar Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dokumen kebijakan tentang pengembangan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. 

c. Rencana Strategis Universitas Mataram. 

d. Rencana Strategis Fakultas MIPA Universitas Mataram. 

e. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Mataram. 

f. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

g. Standar proses pengabdian kepada masyarakat.  

h. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

i. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

j. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

k. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

l. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

8. Referensi 

a. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

d. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram. 

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

h. Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 

Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 

2017 tentang Statuta Univesitas Mataram. 

k. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal pengabdian kepada 

masyarakat dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Edisi 2018. 

l. Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi,  edisi XII tahun 2018. 

m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

n. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber 

Dana Internal Universitas Mataram Edisi 2 Tahun 2019. 
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VII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

1. Rasional 

Berdasarkan pasal 62 disebutkan bahwa Standar sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi 

yang digunakan untuk: memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 

terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, penelitian dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana  harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan. 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Mataram yang juga 

diturunkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas MIPA Universitas Mataram, 

maka maka diperlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih bermutu dan mempunyai 

manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara optimal. Sarana dan 

prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud 

adalah laboratorium, lahan atau kebun percobaan, studio, bengkel kerja, perpustakaan 

atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan 

keselamatan; Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; Sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program 

kerjasama; Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan BP3F. 
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2. Definisi Istilah 

a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi 

dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil 

pengabdian kepada masyarakat, 

b. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam 

mencapai maksud atau tujuan.  

c. Prasarana adalah segala macam fasilitas atau alat yang tidak secara langsung 

digunakan dalam proses pengabdian kepada Masyarakat. 

d. Sistem informasi adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, menyediakan, 

dan menganalisis informasi sebagai yang digunakan sebagai bahan untuk 

mendukung pengambilan keputusan  

e. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah sarana yang mencakup sarana untuk 

melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat sebagai kelengkapan di 

ruang kelas dan peralatan laboratorium. 

f. Prasarana umum adalah prasarana berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan 

telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, kebun dan hutan kampus.  

 

3. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Rektor harus menyediakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan aturan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 secara berkelanjutan. 

b. Rektor menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana dalam jangka waktu 

menengah dan panjang dalam Renstra dan Renop. 

c. Rektor menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana yang diperlukan 

selama setahun kedepan paling lama menjelang akhir tahun anggaran berdasarkan 

usulan yang dilakukan oleh LPPM 

 

4. Strategi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Rektor/LPPM mensosialisasikan substansi standar sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

b. Rektor membuat  perencanaan  dan mengalokasikan anggaran untuk sarana  dan  

prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 
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c. Rektor melakukan pengawasan dan evaluasi serta pengendalian dalam penyediaan 

dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara 

konsisten dan sistematis,  

d. Rektor melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan 

prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dan administratif,  

e. Rektor melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan Perguruan Tinggi 

lain, pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat dan industri, 

f. Rektor menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelaksanaan 

pengabdian (jaringan wifi, koleksi buku teks, akses jurnal nasional maupun 

internasional secara online, akses yang mudah untuk menggunakan ke 

perpustakaan di luar perguruan tinggi, dan fasilitas online lainnya). 

 

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada 

Masyarakat 

a. Rektor menyediakan bangunan atau gedung laboratorium, kebun percobaan, 

bengkel dan workshop memiliki standar kualitas  A, keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi air, listrik dengan 

daya memadai dan instalasi limbah.  

b. Rektor memastikan kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium/kebun 

percobaan/ bengkel/workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan 

jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan 

ruang khusus laboratorium/bengkel/ workshop per hari.     

c. Rektor memastikan ketersediaan Peralatan Laboratorium/kebun percobaan/ 

Workshop/ Bengkel/Studio dan mudah diakses oleh pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat yang dicirikan dengan: 

1) Peralatan laboratorium lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Kurikulum 

Program Studi masing-masing. 

2) Peralatan kebun percobaan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Kurikulum 

Program Studi masing-masing. 

3) Peralatan Workshop lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Kurikulum 

Program Studi masing-masing. 
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4) Peralatan Studio lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program 

Studi masing-masing. 

d. Rektor memastikan terdapatnya akses/jalan ke dalam kampus yang lancar. 

e. Rektor memastikan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan 

pengabdian masyarakat. 

f. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

meningkat 5% per tahun. 

 

6. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Sarana dan 

Prasarana pengabdian kepada masyarakat 

a. Dekan  

b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan  

c. BP3F  

d. Kepala Biro Umum dan Keuangan 

e. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana  

 

7. Daftar Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada 

Masyarakat 

a. Dokumen tentang deskripsi sarana dan prasarana yang tersedia: antara lain: 

jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, laboratorium, ruang dosen, ruang 

pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. 

b. Dokumen pengadaan barang. 

c. Dokumen perawatan sarana dan prasarana. 

d. Dokumen kebijakan tentang pengembangan pengabdian kepada masyarakat. 

e. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. 

f. Rencana Strategis Universitas Mataram. 

g. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Mataram. 

h. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

i. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

j. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

k. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

l. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. 

m. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

n. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 
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masyarakat dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Edisi 2018. 

l. Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi,  edisi XII tahun 2018. 
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VIII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Rasional  

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 64 

berkewajiban: 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 

Perguruan Tinggi; 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal pengabdian kepada masyarakat; 

c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat; 

e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Universitas Mataram berkoordinasi dengan pimpinan fakultas memiliki 

kewajiban: 

a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan 

bagian dari rencana strategis Universitas Mataram; 

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling 

sedikit menyangkut aspek kemanfaatan bagi masyarakat; 
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c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat 

secara berkelanjutan; 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian 

kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada 

masyarakat; 

e. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada 

lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 

f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan 

g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 
 

Guna melaksanakan amanat Permendikbud  tersebut dan merealisasikan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Universitas Mataram, dan khususnya Fakultas MIPA Universitas 

Mataram dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana 

secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya 

adalah Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi. Standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian 

kepada masyarakat, standar penilaian, standar pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat.   

2. Definisi Istilah 

a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  

b. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

Universitas Mataram dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan menggerakkan semua sumber daya yang memenuhi kriteria. 



45 
 

 

c. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan suatu proses 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sumber daya yang 

yang memenuhi kriteria dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga 

tertata rapi dan sesuai dengan peraturan yang ada.  

d. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu proses penataan 

atau pengaturan kegiatan dalam berbagai tahapan proses pengabdian kepada 

masyarakat untuk menjamin berlangsungnya proses tersebut secara berkelanjutan. 

3. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 

a. LPPM wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, perbaikan serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

b. LPPM melakukan penyusunan, pengembangan, dan mensosialisasikan Rencana 

Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) Universitas Mataram sesuai 

dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram. 

c. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada 

Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat. 

d. LPPM menyusun dan mengembangkan panduan pengelolaan pengabdian kepada 

Masyarakat. 

e. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat. 

 

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 

a. LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 

kepada seluruh pemangku kepentingan. 

b. LPPM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

standar pengelolaan. 

c. LPPM membuat struktur organisasi LPPM yang menggambarkan fungsi dan 

pertanggung jawaban yang jelas. 

d. LPPM mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM. 

e. LPPM menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional. 

f. LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan ke dosen yang melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat. 

g. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa LPPM menerapkan standar 

pengelolaan PKM sesuai dengan panduan pengelolaan. 

h. LPPM membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
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5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Fakultas MIPA Universitas Mataram memiliki pedoman yang memuat langkah-

langkah pemenuhan atas kewajiban sebagai pengelola pengabdian kepada 

masyarakat. 

b. Fakultas MIPA menyediakan dokumen perjanjian kerjasama yang memuat luaran 

dan capaian kerjasama. 

 

6. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dokumen kebijakan tentang pengembangan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. 

c. Rencana Strategis Universitas Mataram. 

d. Rencana Strategis Fakultas MIPA Universitas Mataram 

e. Roadmap Program Studi. 

f. Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Mataram. 

g. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

h. Standar proses pengabdian kepada masyarakat.  

i. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

j. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

k. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 

l. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

7. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dekan 

b. BP3F 

c. Ketua Program Studi. 

d. Tim Gugus Penjamin Mutu. 

e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
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IX. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  

KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Rasional 

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat. Sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat dapat berasal dari internal maupun eksternal Universitas Mataram. 

Sumber internal  adalah anggaran pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan 

oleh Universitas Mataram. Dana internal Universitas Mataram disediakan untuk 

semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Universitas 

Mataram dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian kepada masyarakat 

yang mengarahkan dan membimbing dosen/pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk mendapatkan kemampuan dan luaran pengabdian kepada 

masyarakat. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Perguruan Tinggi wajib 

menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana 

internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat 

bersumber dari eksternal Universitas mataram dapat terdiri dari dana pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat.  

Dana pengabdian kepada masyarakat dialokasikan dalam membiayai kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dan manajemen pengabdian kepada masyarakat. 

Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme 

hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas. 

Pembiayaan manajemen pengabdian kepada masyarakat seperti pada perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil pengabdian 

kepada masyarakat, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan 
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kapasitas pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, insentif publikasi nasional dan 

internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Rektor Universitas Mataram. 

Untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan Universitas Mataram yang juga 

dituangkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas MIPA Universitas Mataram, 

terutama terkait dana pengabdian kepada masyarakat diperlukan standar. Agar 

penyelenggaraan pengabdian tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun 

mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, 

standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun 

mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Definisi Istilah 

a. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran 

biaya yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengelolaan 

pengabdian pada masyarakat. 

b. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan 

tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup 

biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pengabdian 

kepada masyarakat, dan biaya operasional tidak langsung. 

c. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap 

perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh 

mahasiswa. 

d. Pengelola Universitas Mataram merupakan semua pejabat yang memiliki 

tanggungjawab pada Unit Kerjanya. 

 

3. Pernyataan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Universitas Mataram memiliki standar pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya 

investasi dan biaya operasianal yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pengabdian kepada masyarakat lulusan.  

b. Universitas Mataram menyediakan alokasi biaya yang mencukupi bagi 

pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dikelola secara 
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transparan, efektif, efisien dan akuntabel setiap tahunnya.memperoleh dana 

operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai.  

c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan upaya perbaikan. 

4. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan melakukan sosialisasi 

pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak 

berkepentingan.   

b. Dekan /Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan melakukan koordinasi 

dengan unit kerja  secara  periodik  terkait  perencanaan, pengelolaan, dan 

pertanggungjawaban pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.  

c. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) tentang perencanaan, pengelolaan, dan 

pertanggungjawaban pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.  

d. GPM memiliki instrumen pengukuran tingkat kepatuhan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat pihak berkepentingan sesuai dengan SOP yang berlaku. 

e. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan harus merumuskan 

komponen biaya pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga 

pendidik, sarana dan prasarana, dan pengembangan dosen. 

f. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan menyusun sistem 

pencatatan biaya, perencanaan anggaran tahunan, analisis biaya operasional dan 

melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan 

peraturan perundangundangan yang berlaku. 

g. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan/mencari sumber pendanaan 

lain berupa hibah, jasa layanan profesi, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan 

dengan pemerintah dan atau swasta dengan memasukkan ke dalam rekening 

universitas.  

h. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan menyusun pedoman 

mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel 

dan transparan untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang 

akan digunakan oleh civitas akademika. 
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5. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan memiliki pedoman 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

b. GPM memiliki bukti telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan memiliki bukti memiliki 

tingkat kepatuhan pihak berkepentingan terhadap pedoman pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat meningkat.    

d. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan/Ketua Program Studi 

memiliki pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

e. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan memiliki dokumen 

evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pengabdian kepada 

masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran. 

f. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan/Ketua Program Studi 

memiliki bukti penghitungan komponen biaya. 

g. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan Ketua Program Studi 

memiliki bukti dokumen sistem pencatatan penggunaan keuangan dan sistem 

pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan 

peraturan rektor.  

h. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan/ Ketua Program Studi 

memiliki bukti upaya-upaya pencarian sumber dana berupa hibah, jasa layanan 

profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan 

dengan pemerintah dan atau swasta.   

i. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan memiliki bukti tersedianya 

SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana.  

j. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan harus memiliki pedoman 

pendanaan yang bersumber dari luar Universitas Mataram. 

 

6. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Rencana strategis Universitas Mataram.  

b. Rencana operasional Universitas Mataram. 

c. Laporan kinerja dosen.  

d. POB mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana. 
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e. Dokumen sistem pencatatan penggunaan keuangan. 

f. Dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya 

g. SOP Pembiayaan. 

h. Laporan pertanggungjawaban Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) 

perguruan tinggi tahunan. 

 

7. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dekan 

b. BP3F 

c. Ketua Program Studi. 

d. Ketua Gugus Penjamin Mutu 

e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
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X. STANDAR KULIAH KERJA NYATA 

 

1. Rasional 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang kerjasama dan 

pengabdian masyarakat, mahasiswa perlu mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Program  pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan  salah satu program yang 

wajib dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan 

pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik,   jiwa   kewirausahaan 

(entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program 

pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan 

kemitraan sebagai salah bentuk kegiatan  tridharma perguruan tinggi.  Seiring  

dinamika    masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dunia global, 

maka program  KKN  di  Universitas  Mataram  diarahkan  pada  pola  KKN Tematik 

berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Melalui kegiatan KKN ini diharapkan mahasiswa lebih siap terjun ke masyarakat 

setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Mataram. Dengan kegiatan KKN 

yang dilaksanakan secara kelompok dari berbagai program studi yang berbeda 

diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan bekerja dalam tim dan bisa bekerjasama. 

  

2. Definisi Istilah 

a. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Mataram pada periode tertentu.  
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b. Staf Akademik yang dimaksud adalah staf pelaksana di Sub. Bagian Akademik 

yang bertugas melaksanakan administrasi kegiatan pelaksanaan Kuliah Kerja 

Nyata.  

c. Dosen Pembimbing Lapangan adalah Dosen yang ditunjuk oleh LPPM 

berdasarkan Surat Keputusan Rektor untuk menjadi Pendamping kegiatan KKN.  

d. Tim KKN adalah tim yang dibentuk berdasarkan surat tugas dari LPPM untuk 

menangani pelaksanaan KKN.  

e. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, 

dan kemitraan sebagai salah bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

3. Pernyataan Standar Kuliah Kerja Nyata 

a. Fakultas MIPA Universitas Mataram memiliki unit (BP3F) yang mengelola 

kegiatan  KKN. 

b. Fakultas MIPA Universitas Mataram melalui BP3F Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat melaksanakan KKN minimal dua kali satu tahun.  

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan BP3F memiliki 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan pelaksanaan KKN.  

d. Mahasiswa yang mengikuti KKN harus telah memenuhi syarat akademik dan 

administratif. 

 

4. Strategi Pencapaian Standar Kuliah Kerja Nyata 

a. LPPM dan BP3F melakukan sosialisasi pelaksanaan KKN. 

b. LPPM dan BP3F melakukan koordinasi  dengan  desa atau mitra dimana KKN 

akan dilaksanakan. 

c. LPPM menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan buku panduan Kuliah 

Kerja Nyata, baik reguler, tematik, atau kebencanaan. 

d. LPPM memiliki instrumen pengukuran tingkat kepatuhan sesuai dengan SOP 

yang berlaku. 

e. Rektor menyediakan dana untuk pelaksanaan KKN. 

f. LPPM menugaskan dosen sebagai pembimbing pendamping lapangan. 

 

5. Indikator Pencapaian Standar Kuliah Kerja Nyata 

a. LPPM dan BP3F aktif mengelola kegiatan  KKN. 
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b. LPPM melaksanakan KKN minimal dua kali satu tahun.  

c. Dekan/Ketua Program Studi memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti KKN 

adalah mahasiswa telah memenuhi syarat akademik dan administratif. 

d. LPPM memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan pelaksanaan 

KKN. 

e. LPPM menyediakan dokumen yang menjadi bukti bahwa Universitas Mataram 

telah mendanai pelaksanaan kegiatan KKN. 

 

6. Dokumen Terkait Standar Kuliah Kerja Nyata 

a. Rencana strategis Universitas Mataram  

b. Rencana operasional Universitas Mataram 

c. SOP  mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan KKN 

d. Dokumen buku panduan pelaksanaan kegiatan KKN 

e. Dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar kegiatan KKN 

f. Laporan pertanggungjawaban Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) perguruan tinggi tahunan. 

 

7. Pihak yang Bertanggung-jawab dalam Pemenuhan Standar Kuliah Kerja Nyata 

a. Rektor. 

b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.   

c. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keuangan. 

d. Ketua Program Studi. 
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