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1\,4enimbang

c.

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan statuta, struktur organisasi dan
kurikulum STTR Cepu serta perkembangan kebuakan Perguruan Tinggi, maka
perlu adanya penyesuaian Pedoman Akademik Program Studi Diploma (D-lll) dan
Sarjana (S-1) STTR Cepu dengan Peraturan Ketua STTR Cepu;

d.

Bahwa sesuai butir

a tersebut di aias maka perlu ditetapkan buku pedoman

akademik yang dituangkan dalam Keputusan Ketua.
It4engingat

.

Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Rl Nomor'12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
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6.

Peraturan Pemerintah

Rl Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

8.

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor

57 Tahun 2021 Tentang

Standar Nasional Pendidikan
Peraturan l\4enteri Pendidikan Nasional Rl Nomor 53 Tahun 2008 Tentang
Standar Pelayanan N/inimum Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menristekdikti Rl Nomor 62 Tahun 20'16 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi;

9.

'11.Peraturan lvlendikbud

Rl Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar

Nasional

Pendidikan Tinggi (sebagai pengganti Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi);
l2.Peraturan N/endikbud Rl Nomor: 6 Tahun 2020 teniang Penerimaan Mahasiswa
Baru Program Sarjana;
13. Keputusan l\4endiknas Rl Nomor 11BlDlOl20A3 tanggal 5 Agustus 2003 tentang

llin pendirian STTR Cepu;

14.Akta Pendirian.

14. Akta Pendirian Yayasan Ronggolawe Cepu tanggal 11 Nopember 20.10 dengan

Keputusan lvlenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor AHU4829.AH.0'1 .o4.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan
Ronggolawe Cepu;
15. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nomor: 01ZlClSKll/YPRIDQ201li

16. Statuta STTR Cepu Tahun 201 9;

17. Peraturan

Ketua STTR Cepu Nomor 02 tahun 2020 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan

P

etiode 2020-2024i

18, Rencana Strategi STTR Cepu fahun 2020-2024.

Memperhatikan

:

Hasil rapat ianggal

'1

September 202'1

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
Kedua

:
:

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STTR CEPU TAHUN 2021-2024.

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat STTR Cepu, seperti tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga

:

Keputusan

ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari

terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
10 September 2021

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.

Ketua YPR Cepu
Wakil Ketua l, ll, dan lll
3. Arsip.

;

1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan

mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk sesuai

kebutuhan prioritas pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan
penerapan teknologi yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu
menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya

pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan

akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Daftar Istilah
Hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan
yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan
budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada
masyarakat.
3. Rasionale
Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang wajib
dilakukan oleh dosen disamping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan
tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada
masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun kelompok
serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar
hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
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Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan

Strategi
Kepala

kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada

Indikator
P3M

membuat

pedoman

pengabdian kepada masyarakat.

Ada

pedoman

pengabdian

kepada

masyarakat STTR Cepu

masyarakat.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka

Kepala P3M serta Ketua Jurusan/Program Terdapat

pengabdian

pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan ilmu

Studi mengarahkan kegiatan pengabdian masyarakat

yang

pengetahuan dan teknologi.

kepada masyarakat kedalam pemanfaatan teknologi

kepada

memanfaatkan

tepat

guna

dan

teknologi tepat guna dan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan

Ketua STTR Cepu dan Kepala P3M STTR

Setiap

dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, d a n / a t a u

Cepu menugaskan pelaksana pengabdian

masyarakat

dipatenkan.

untuk menyebarluaskan hasil pengabdian

bentuk :

kepada masyarakat.

- Jurnal nasional tidak terakreditasi

hasil

pengabdian

kepada

dipublikasikan

dalam

- Jurnal Nasional terakreditasi
- Jurnal internasional
- Seminar Nasinal
- Seminar Internasional.
- Kekayaan Intelektual.
4. Artikel

hasil

Pengabdian

kepada

masyarakat

dipubilkasikan dilakukan pengecekan plagiarisme

yang

STTR

Cepu

meyediakan

pengecekan plagiarisme

software

Persentase kemiripan isi artikel 20 %
dengan
Turnitin.

menggunakan

Software

5. Pihak yang terlibat
a. Ketua STTR Cepu
b. Ketua P3M
c. Kajur
d.

Dosen Peneliti

6. Dokumen Terkait
a. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
d. Standar Peneliti

7. PPEPP
a. Penetapan Standar Mutu
Standar mutu penilaian pengabdian masyarakat disusun dan ditetapkan bersama oleh P3M
beserta seluruh unit pendukung akademik. Standar mutu penilaian pengabdian masyarakat
meliputi standar penilaian pengabdian masyarakat serta standar evaluasi penilaian
pengandian masyarakat. Setiap unit terkait harus berupaya untuk memenuhi standar yang
telah ditetapkan STTR Cepu.
b. Pelaksanaan Standar
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Penetapan hasil pengabdian masyarakat harus dilaksanakan sesuai standar mutu
hasil pengabdian masyarakat. Dalam proses penyusunan capaian hasil pengabdian
masyarakat, terdapat hal‐hal yang harus dipertimbangkan yaitu :
-

Standar isi pengabdian masyarakat

-

Standar proses pengabdian masyarakat

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PkM
Evaluasi internal standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan bagian dari kegiatan
penjaminan mutu. Evaluasi internal penilaian pengabdian masyarakat berupa peninjauan
capaian penilaian pengabdian masyarakat yang dilakukan satu tahun sekali. Evaluasi
capaian penilaian pengabdian masyarakat mencakup :
-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat
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-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat di prodi

-

Pengukuran efektifitas tindak lanjut,

-

Hasil kegiatan evaluasi internal capaian penilaian pengabdian masyarakat berupa
laporan tertulis. Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup rekomendasi untuk tindakan
penempurnaan dan pengembangan capaian penilaian pengabdian masyarakat.

-

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah penilaian
pengabdian masyarakat telah memenuhi standar yang telah disepakati.

d. Tindakan Pengendalian
- Tindakan pengendalian adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan
sistem manajemen mutu. Tindakan pengendalian perlu dilakukan untuk menjamin
bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara
mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan
pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.
- Tindakan pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (internal maupun
ektrernal) capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah
memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum
memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan.
- Tindakan pengendalian khususnya dilakukan melalui proses evaluasi dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan dan hasil monitoring melalui audit internal dan evaluasi
laporan internal.
e. Peningkatan Standar Mutu Hasil PkM
- Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil evaluasi/audit
Standar Hasil PkM.
- Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Isi PkM tersebut
yang melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.

8. Referensi
a. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
c. Buku Pedoman Akademik STTR Cepu Renstra dan Renop STTR Cepu Statuta STTR Cepu
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1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan
mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan

prioritas pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan industri
migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya pengabdian

kepada masyarakat

yang

berwawasan

lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan akses

jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Daftar Istilah
a. Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan
keluasan isi materi pengabdian kepada masyarakat.
b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada
masyarakat terapan.
c. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
d. Materi pada pengabdian kepada masyarakat terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri.
e. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat

terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
f. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat
terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi
kebutuhan masa mendatang.
3. Rasionale
STTR Cepu harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada
masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok
serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan
materi pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat strategis, sehingga STTR Cepu perlu
menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Pernyataan Standar Isi Pengabdian

Strategi

Indikator

kepada masyarakat
masyarakat

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian

Ada pengabdian kepada masyarakat STTR

dilaksanakan sesuai dengan Roadmap

kepada Masyarakat mengadakan kegiatan

Cepu yang sesuai roadmap pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat STTR

sosialisasi Roadmap Pengabdian kepada

kepada masyarakat.

Cepu,

masyarakat

1. Pengabdian

kepada

2. a Pengabdian kepada masyarakat dapat

Kepala P3M menugaskan dosen untuk

Ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat

berupa hasil penelitian dosen dan / atau

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada

dari hasil penelitian dan atau teknologi tepat

teknologi

masyarakat dari hasil penelitian dan / atau

guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka

teknologi

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

tepat

dimanfaatkan
meningkatkan

guna

yang

dalam
taraf

dapat
rangka

hidup

dan

tepat

guna

yang

dapat

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan

masyarakat

kesejahteraan masyarakat

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

b. Pengabdian kepada masyarakat

Kepala P3M menugaskan dosen untuk

Ada pelaksanakan kegiatan pengabdian

dapat berupa model pemecahan

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada

kepada masyarakat yang berupa model

masalah yang dihadapi oleh

masyarakat yang berupa model pemecahan

pemecahan masalah yang dihadapi oleh

masyarakat, dunia usaha, industri,

masalah yang dihadapi oleh masyarakat,

masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau

dan/atau Pemerintah

dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

Pemerintah

5. Pihak yang terlibat
a.
b.
c.

Ketua STTR Cepu
Ketua P3M
Peneliti

6. Dokumen Terkait
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Roadmap Pengabdian
kepada masyarakat STTR Cepu, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi
pengabdian kepada masyarakat.
7. PPEPP
a. Penetapan Standar Mutu
Standar mutu penilaian pengabdian masyarakat disusun dan ditetapkan bersama oleh P3M
beserta seluruh unit pendukung akademik. Standar mutu penilaian pengabdian masyarakat
meliputi standar penilaian pengabdian masyarakat serta standar evaluasi penilaian
pengandian masyarakat. Setiap unit terkait harus berupaya untuk memenuhi standar yang
telah ditetapkan STTR Cepu.
b. Pelaksanaan Standar
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Penetapan penilaian pengabdian masyarakat harus dilaksanakan sesuai standar
mutu penilaian pengabdian masyarakat. Dalam proses penyusunan capaian penilaian
pengabdian masyarakat, terdapat hal‐hal yang harus dipertimbangkan yaitu :
-

Standar hasil pengabdian masyarakat

-

Standar isi pengabdian masyarakat

-

Standar proses pengabdian masyarakat

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PkM
Evaluasi internal standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan bagian dari kegiatan
penjaminan mutu. Evaluasi internal penilaian pengabdian masyarakat berupa peninjauan
capaian penilaian pengabdian masyarakat yang dilakukan satu tahun sekali. Evaluasi capaian
penilaian pengabdian masyarakat mencakup :
-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat

-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat di prodi

-

Pengukuran efektifitas tindak lanjut,

-

Hasil kegiatan evaluasi internal capaian penilaian pengabdian masyarakat berupa laporan
tertulis. Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup rekomendasi untuk tindakan
penempurnaan dan pengembangan capaian penilaian pengabdian masyarakat.

-

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah penilaian
pengabdian masyarakat telah memenuhi standar yang telah disepakati.

d. Tindakan Pengendalian
- Tindakan pengendalian adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan
sistem manajemen mutu. Tindakan pengendalian perlu dilakukan untuk menjamin bahwa
sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi
masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan
melaporkannya kepada pihak manajemen.
- Tindakan pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (internal maupun ektrernal)
capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi
standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar
harus diperbaiki dan disempurnakan.
- Tindakan pengendalian khususnya dilakukan melalui proses evaluasi dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan dan hasil monitoring melalui audit internal dan evaluasi laporan
internal.
e. Peningkatan Standar Mutu Hasil PkM
- Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil evaluasi/audit
Standar Hasil PkM.
- Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Isi PkM tersebut
yang melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.
8. Referensi :
a. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti
c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
d. Buku Pedoman Akademik STTR Cepu
e. Renstra dan Renop STTR Cepu
f. Statuta STTR Cepu

1.

Visi dan Misi STTR Cepu

Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.

Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal
dan mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun
2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan
akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Definisi Istilah


Standar

proses

pengabdian

kepada

masyarakat

merupakan

kriteria

minimaltentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas
perencanaan,pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada
masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,
masyarakat, dan lingkungan.



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 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 sks



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur,
dan terprogram

5.

Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan
Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, STTR Cepu
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, STTR Cepu perlu menyusun Standar
Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada
masyarakat yang akuntabel dan terukur.

6.

Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan Standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat

Strategi Pencapaian Standar

Indikator Pencapaian Standar

1. Kegiatan
PkM dilaksanakan seuai 1. Ka P3M menyusun standar dan panduan Ada dokumen standar proses dan pedoman
standar proses mulai dari pengajuan
mekanisme/prosedur pelaksanaan PkM dan pelaksanaan PkM, serta bukti sosialisasi.
proposal sampai diseminasi hasil.
mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk pencapaian standar
dalam proses PkM
2. Jenis kegiatan PkM berupa : pelayanan 2. Ka P3M menyusun kalendar kegiatan PkM dan a. Ada rencana
internal
dalam
kampus,
mensosialisasikannya kepada sivitas akademika b. Ada bukti sosialisasi
pelayanan/peningkatan
sehingga pelaksana PkM dapat menyusun c. Ada realisasi kegiatan PkM.
kapasitas/pemberdayaan masyarakat,
rencana kegiatan sesuai dengan kalender
dan penerapan ipteks.
kegiatan P3M
3. Kegiatan PkM melibatkan mahasiswa 3. Ka P3M mewajibkan pelaksana PkM untuk Ada bukti keterlibatan minimal ada 2
sebagai bentuk implementasi kampus
melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM.
mahasiswa untuk tiap 1 judul kegiatan PkM
merdeka untuk mencapai capaian
pembelajaran
4. Proses PkM meliputi seleksi proposal,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.

a. Ka P3M melakukan seleksi proposal, Ada dokumen :
pemantauan dan evaluasi proses PkM
1. Proposal
b. Pelaksana melakukan pelaksanaan, pelaporan 2. Berita acara hasil seleksi proposal
dan diseminasi hasil PkM.
3. Logbook pelakasanaan PkM
4. Hasil laporan akhir
5. Hasil diseminasi

7.

8.

Pihak yang Terlibat
a.

Ketua STTR Cepu

b.

Puket I Bidang Akademik

c.

Puket II Bidang Sumber Daya Manusia

d.

Puket III Bidang Kemahasiswaan

e.

Ketua Program Studi

f.

Ka. P3M

g.

Dosen dan Mahasiswa

Dokumen Terkait
Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian
kepada Masyarakat STTR Cepu, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi
pengabdian kepada masyarakat

9.

PPEP
a. Penetapan Standar Mutu Proses PkM
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat STTR Cepu disusun dengan berpedoman
kepada :


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) No.44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,



Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat menekankan kedalaman dan keluasan
materi PkM yang secara ekplisit ditegaskan melalui keterhubungan antara Isi PkM dan
Hasil PkM, keterhubungan antara PkM dengan Penelitian dan Pendidikan/ Pembelajaran.
Keterhubungan antara Standar Hasil dan Standar Isi dipaparkan dalam panduan/pedoman
penyusunan perancangan, dan pelaksanaan program PkM Internal sebagai tanggung jawab
P3M.
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat secara khusus memberikan panduan /
pedoman kepada P3M dalam menyusun, merancang dan melaksanakan program PkM
Internal sehingga memenuhi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang
mendukung Visi dan Misi STTR Cepu.

b. Pelaksanaan Standar Proses PkM
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan standar, deskripsi
dan indikator hasil dari kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh sivitas akademika STTR
Cepu dengan elemen utama:
-

PkM merupakan diseminasi proses penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

-

PkM merupakan bagian dari pembelajaran / Pendidikan dalam STTR Cepu

-

PkM dapat berupa pengenalan/ pemanfaatan/pelatihan dalam bidang ilmu
Pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat,

-

PkM dapat berupa kajian ilmiah mengenai model pemecahan masalah, rekayasa
sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah,

-

PkM juga ditujukan untuk menghasilkan Hak kekayaan intelektual (HKI) dalam
bidang dalam bidang Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat diterapkan
langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses PkM
Evaluasi internal Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan
penjaminan mutu Evaluasi internal Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan
setiap semester mencakup evaluasi terhadap:
- Jumlah PkM yang merupakan diseminasi penelitian dalam setiap tahun
- Adanya program PkM dimana mahasiswa sebagai pelaksana: Keterlibatan mahasiswa
dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
- Jumlah bahan ajar/ modul pelatihan yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun,
- Jumlah publikasi ilmiah/ rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui PkM setiap
tahun,
- Jumlah HaKI yang dihasilkan melalui PkM setiap tahun.
d. Pengendalian Proses PkM
Tindakan pengendalian adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan
sistem manajemen mutu. Tindakan pengendalian perlu dilakukan untuk menjamin bahwa
sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara
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mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan
pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.
Tindakan pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (internal maupun ektrernal)
capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi
standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar
harus diperbaiki dan disempurnakan.
Tindakan pengendalian khususnya dilakukan melalui proses evaluasi dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan dan hasil monitoring melalui audit internal dan evaluasi laporan
internal.
e. Peningkatan Standar Mutu Proses PkM
- Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil evaluasi/audit
Standar Proses PkM.
- Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Proses PkM
tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.
10. Referensi


Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
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1.

Visi dan Misi STTR Cepu

Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.

Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang
handal dan mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan
lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan
prioritas pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan
penerapan teknologi yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk
mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan
Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui
peningkatan akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

2. Definisi Istilah
a) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
b) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara
terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
c) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus
meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
d) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari
pengaruh subjektivitas;

e) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan
prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
dan
f) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan.
g) 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:
-

tingkat kepuasan masyarakat;

-

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

-

dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara
berkelanjutan;

-

terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta

-

pematangan

sivitas

akademika

sebagai

hasil

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi; atau
-

teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

h) 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.

5.

Rasional
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan
mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian
atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian,, STTR Cepu
memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat
melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6.

Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Pernyataan Isi Standar

Strategi Pencapaian Standar

Indikator Pencapaian Standar

Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat a. Adanya tim Reviewer yang dipilih
1. Proses penilaian PkM harus transparan, menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer
berdasarkan
profesionalitas
yang
motivatif, akuntabel, obyektif, dan Internal STTR Cepu untuk review usulan PkM,
tercantum dalam SK untuk internal
sesuai dengan kriteria standar hasil, isi, paparan usulan PkM, monitoring dan evaluasi, serta b. Adanya pedoman dan prosedur penilaian
dan proses kegiatan PkM

c. Adanya hasil penilaian PkM

Seminar Hasil PkM.

2. Penilaian PkM harus menggunakan Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ada bukti penilaian penelitian yang sesuai
metode dan instrumen yang tercantum menjamin adanya metode dan instrumen yang pedoman P3M
dalam pedoman P3M.

relevan,

akuntabel,

dan

mewakili

ukuran

ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian

7.

Pihak yang Terlibat


Ketua STTR Cepu



Puket I Bidang Akademik



Puket II Bidang Sumber Daya Manusia



Puket III Bidang Kemahasiswaan



Ketua Program Studi



Ka. P3M



Dosen dan Mahasiswa

8. Dokumen Terkait
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Renstra
Pengabdian kepada Masyarakat STTR Cepu, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTR
Cepu, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian kepada
masyarakat

9. PPEP
a. Penetapan Standar Mutu
Standar mutu penilaian pengabdian masyarakat disusun dan ditetapkan bersama oleh P3M
beserta seluruh unit pendukung akademik. Standar mutu penilaian pengabdian
masyarakat meliputi standar penilaian pengabdian masyarakat serta standar evaluasi
penilaian pengandian masyarakat. Setiap unit terkait harus berupaya untuk memenuhi
standar yang telah ditetapkan STTR Cepu.
b. Pelaksanaan Standar
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Penetapan penilaian pengabdian masyarakat harus dilaksanakan sesuai standar
mutu penilaian pengabdian masyarakat. Dalam proses penyusunan capaian penilaian
pengabdian masyarakat, terdapat hal‐hal yang harus dipertimbangkan yaitu :
-

Standar hasil pengabdian masyarakat

-

Standar isi pengabdian masyarakat

-

Standar proses pengabdian masyarakat

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PkM
Evaluasi internal standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan bagian dari kegiatan
penjaminan mutu. Evaluasi internal penilaian pengabdian masyarakat berupa peninjauan

capaian penilaian pengabdian masyarakat yang dilakukan satu tahun sekali. Evaluasi
capaian penilaian pengabdian masyarakat mencakup :
-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat

-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat di prodi

-

Pengukuran efektifitas tindak lanjut,

-

Hasil kegiatan evaluasi internal capaian penilaian pengabdian masyarakat berupa
laporan tertulis. Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup rekomendasi untuk tindakan
penempurnaan dan pengembangan capaian penilaian pengabdian masyarakat.

-

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah penilaian
pengabdian masyarakat telah memenuhi standar yang telah disepakati.

d. Tindakan Pengendalian
- Tindakan pengendalian adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan
sistem manajemen mutu. Tindakan pengendalian perlu dilakukan untuk menjamin
bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara
mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan
pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.
- Tindakan pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (internal maupun
ektrernal) capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah
memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum
memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan.
- Tindakan pengendalian khususnya dilakukan melalui proses evaluasi dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan hasil monitoring melalui audit internal dan
evaluasi laporan internal.
e. Peningkatan Standar Mutu Hasil PkM
- Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil evaluasi/audit
Standar Hasil PkM.
- Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Isi PkM tersebut
yang melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.

10. Referensi
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1.

Visi dan Misi STTR Cepu

Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.

Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal
dan mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun
2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan
akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Definisi Istilah
a.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

b.

Pelaksana pengabdian kepada

masyarakat

wajib

memiliki

penguasaan

metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
c.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
1) kualifikasi akademik; dan
2) hasil pengabdian kepada masyarakat.

d.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

e.

Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kemristekdikti

5.

Rasional
Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma

ketiga

dari

Tridharma

Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika STT
Ronggolawe Cepu secara profeional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas
akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.
Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan
keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, STT
Ronggolawe Cepu perlu menjamin kualitas dan kompetensi para

pelaksana

pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat.

6.

Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Pernyataan Isi Standar

Strategi Pencapaian Standar

1. Pelaksana PkM merupakan dosen
tetap dan mempunyai NIDN

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat melakukan sosialisasi

Indikator Pencapaian Standar
1. Ada kesesuaian standar pelaksana PkM

dengan Pedoman PkM

pedoman PkM
2. Jumlah Pelaksana PkM dalam satu
usulan minimal 2 orang.

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian

2. PkM minimal dilakukan oleh 2 orang

Masyarakat melakukan sosialisasi
pedoman PkM

3. Setiap

usulan

PkM

minimal

melibatkan 2 orang mahasiswa.

3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat melakukan sosialisasi

3. Jumlah mahasiswa terlibat dalam PkM

minimal 2 orang

pedoman PkM
4. Setiap pelaksana hanya berhak

4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian

mengusulkan satu penelitian baik

Masyarakat melakukan sosialisasi

sebagai ketua maupun anggota.

pedoman Penelitian

4. Tidak

ada

pelaksana

PkM

mengajukan usulan lebih dari satu.

yang

7.

Pihak yang Terlibat





Ketua STTR Cepu
Ka P3M
Ketua Program Studi
Dosen

8. Dokumen Terkait
Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana
Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STTR Cepu, Pedoman Pengabdian kepada
Masyarakat STTR Cepu, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi,
kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian kepada masyarakat
9. PPEP
a. Penetapan Standar Mutu Pelaksana PkM
Standar mutu penilaian pengabdian masyarakat disusun dan ditetapkan bersama oleh
P3M beserta seluruh unit pendukung akademik. Standar mutu penilaian pengabdian
masyarakat meliputi standar penilaian pengabdian masyarakat serta standar evaluasi
penilaian pengandian masyarakat.
b. Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Kegiatan pelaksana pengabdian masyarakat di STTR Cepu harus
diimplementasikan sesuai standar mutu pengelolaan pelaksana pengabdian masyarakat.
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Penetapan pelaksana pengabdian masyarakat harus diimplementasikan sesuai
standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat.
Dalam proses penyusunan capaian pelaksana pengabdian masyarakat, terdapat hal‐ hal
yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:
- 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.
c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
Evaluasi internal standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan bagian dari
kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal penilaian pengabdian masyarakat berupa

peninjauan capaian penilaian pengabdian masyarakat yang dilakukan satu tahun sekali.
Evaluasi capaian penilaian pengabdian masyarakat mencakup :
-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat

-

Evaluasi penilaian proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat di Fakultas.

-

Pengukuran efektifitas tindak lanjut,

Hasil kegiatan evaluasi internal capaian penilaian pengabdian masyarakat berupa
laporan tertulis. Hasil laporan evaluasi tersebut mencakup rekomendasi untuk tindakan
penempurnaan dan pengembangan capaian penilaian pengabdian masyarakat. Evaluasi
eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah penilaian
pengabdian masyarakat telah memenuhi standar yang telah disepakati.
d. Pengendalian Standar Pelaksana PkM
Tindakan perbaikan dan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam
pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu
dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang
merugikan dengan cara mengidenfikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari
bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.
Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan
capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi
standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar
harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini
dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.
e. Peningkatan Standar Mutu Hasil PkM
Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil evaluasi/audit
dan pengendalian standar. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil
tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan‐pimpinan unit dan perwakilan dosen.

10. Referensi
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1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.

Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan

mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan PkM yang

menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas

pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya PkM

yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan

akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasionale
STTR Cepu memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan PkM yang meliputi:
ruang kelembagaan PkM; Perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai
dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan
memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan
komunikasi. Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan PkM sebagai salah satu dharma dari
Tridharma Perguruan Tinggi, STTR Cepu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.

3. Definisi Istilah
a.

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana
yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi
hasil PkM.

b.

Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas
perguruan tinggi yang digunakan untuk:

 memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 proses pembelajaran; dan
 kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c.

Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,
masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar, Strategi, dan Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM
Pernyataan Isi Standar

Strategi Pencapaian

Indikator Pencapaian

Sarana dan Prasarana PkM

Standar Sarana dan Prasarana PkM

Standar Sarana dan Prasarana PkM

P3M memiliki

ruang dan fasilitas untuk

pengelolaan PkM.

Ketua STTR Cepu, menyediakan ruang

Ada ruang dan fasilitas untuk pengelolaan

P3M

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat.
Pelaksana PkM dapat menggunakan fasilitas di

Ka Prodi dan Ka Perpustakaan mengijinkan Tersedia bukti dokumen yang mengijinkan

kampus seperti laboratorium,

Pelaksana

perpustakaan

PkM

untuk

menggunakan penggunaan

laboratorium

serta sarana dan prasarana lainnya untuk

laboratorium, perpustakaan serta sarana dan perpustakaan untuk kegiatan PkM.

kepentingan PkM.

prasarana lainnya untuk kepentingan PkM.

dan

5. Pihak yang terlibat
a. Ketua STTR Cepu
b. Ketua P3M
c. Ketua Jurusan / Program Studi
d. Peneliti

6. Dokumen Terkait :
a. Standar Isi PkM
b. Standar Proses PkM
c. Standar Penilaian PkM
d. Standar Peneliti
e. Standar Sarana dan Prasarana PkM
f.

Standar Pengelolaan PkM

g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

7. PPEPP
a. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM
Standar sarana dan prasarana PkM disusun dan ditetapkan bersama oleh STTR Cepu
beserta seluruh prodi dan unit pendukung terkait. Standar sarana dan prasarana PkM
meliputi standar sarana, standar prasarana dan standar manajemen mutu sarana dan
prasarana PkM. STTR Cepu beserta seluruh prodi dan Unit Pendukung Terkait harus
berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan STTR Cepu.
b. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Penetapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM dan
pengelolaannya harus diimplementasikan sesuai dengan standar mutu sarana dan prasarana
PkM. Dalam proses penyusunan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana PkM,
terdapat hal‐hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :
1.

Bidang PkM yang ditargetkan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, industri dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan.

2.

Visi dan misi perguruan tinggi yang memberi warna/ciri dari PkM.

3.

Bidang keilmuan yang akan diunggulkan atau dikembangkan berdasarkan
sumber daya manusia yang dimiliki.

4.

Pengembangan skema program PkM yang dianggap oleh Ketua P3M sangat
dibutuhkan bagi sivitas akademika untuk pengembangan diri.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Sarana PkM
Evaluasi internal standar merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi
internal mencakup evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi dan perbaikan, serta kualitas sarana dan prasarana. Perencanaan yang
dimaksud adalah butir standar mutu tentang perencanaan pengadaan sarana dan prasarana
beserta rencana kerja anggaran.
d. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Sarana PkM
Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan perbaikan yang dimaksud mencakup pelaksanaan
butir standar mutu yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pencapaian standar. Kualitas yang dimaksud adalah capaian sasaran pemenuhan standar
yang mencakup kualitas dan kinerja manajemen pengelolaan sarana dan prasarana PkM.
e. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PkM
Evaluasi internal sarana dan prasarana PkM berupa peninjauan kesesuaian dan
keberfungsian sarana dan prasarana PkM

yang dilakukan setiap semester. Evaluasi

eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah capaian pengelolaan
sarana dan prasarana PkM telah memenuhi standar yang telah disepakati, hasil evaluasi
eksternal
f. Perbaikan Standar Sarana Prasarana PkM
Tindakan Perbaikan Standar Sarana dan Prasarana PkM perlu dilakukan untuk menjamin
bahwa sistem manajemen mutu bebas dari yang merugikan dengan cara mengidentifikasi
masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahanya, dan
melaporkannya kepada pihak manajemen yang telah dilakukan baik internal maupun
eksternal menggambarkan capaian implementasi standar yang telah di tetapkan. Capaian
yang telah memenuhi standar harus di pertahankan dan dikembangkan. Capaian yang
belum memenuhi standar harus di perbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan
dan pengembangan ini dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan hasil evaluasi
eksternal.
g. Peningkatan Standar Mutu Sarana dan Prasarana PkM
1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil evaluasi/audit
Standar Sarana dan Prasarana PkM.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Sarana dan

Prasarana PkM tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.

8. Referensi
a.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi

b.

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti

c.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

d.

Buku Pedoman Akademik STTR Cepu

e.

Renstra dan Renop STTR Cepu

f.

Statuta STTR Cepu

1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga
Pendidikan Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, mampu menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1.

Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia
handal

dan

mampu

menunjang

yang

kebutuhan industri migas yang berwawasan

lingkungan Tahun 2033;
2.

Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan

dan

menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan

teknologi yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang
kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3.

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

4.

Menyelenggarakan

penjaminan

mutu

akademik

secara bertahap, melalui

peningkatan akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasional
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 Renstra P3M

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 penyebarluasan
hasil pengabdian kepada masyarakat

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya memerlukan Standar Pengelolaan Pengabdian
kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi,
yaitu pengabdian kepada masyarakat.

3. Definisi Istilah :
Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
bertugas mengelolaa pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar, Strategi dan Indikator Standar Pengelolaan kepada Masyarakat
Pernyataan Isi Standar
1.

Strategi Pencapaian Standar

Indikator Pencapaian Standar

Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Pusat Ketua STTR bertanggung jawab membentuk unit
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

kerja

yang bertugas untuk mengelola kegiatan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua STTR menugaskan Kepala P3M untuk
memiliki

kewajiban:

menyusun

mengelola kegiatan PkM berdasarkan surat
keputusan Ketua.

PkM.
2.

1. Ada unit kerja yang bertugas untuk

dan menyusun program pelaksanaan PkM berupa

2. Tersedia Rencana Induk, Rencana Strategis
PkM, dan road map PkM STTR Cepu.

mengembangkan rencana program penelitian Rencana Induk dan Rencana Strategis PkM STTR
sesuai dengan Rencana Induk/Strategis PkM Cepu
STTR Cepu;
a. Menyusun

peraturan,

panduan,

standar pengeleloaan PkM;

dan a. Ketua STTR menugaskan Kepala P3M untuk
menyusun dokumen pedoman pelaksanaan PkM

a. Tersedia dokumen pedoman pelaksanaan
PkM serta prosedur pelaksanaan PkM

serta prosedur pelaksanaan PkM.
b. Memfasilitasi pelaksanaan PkM

b. Ketua STTR menugaskan Kepala P3M untuk
memfasilitasi

pelaksanaan

PkM

dan

memastikan tersedianya dana PkM secara

b. Ada

catatan

kegiatan

dan

PkM

dokumentasi
dari

proses

perencanaan,

pelaksanaan hingga pelaporan.

berkelanjutan;
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi c. Kepala P3M melaksanakan pemantauan dan
pengelolaan PkM;
evaluasi pengeleloan PkM.

c. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi
PkM berupa laporan monitoring dan
evaluasi.

d. Melaksanakan

kegiatan

peningkatan d. Kepala

kemampuan PkM.
e. Melaporkan

kegiatan

P3M

melaksanakan

kegiatan

peningkatan kemampuan PkM.
pengelolaan e. Kepala P3M untuk membuat laporan tahunan

pelakasana.
f. Memberikan reward kepada pelakasana
yang artikelnya publish dijurnal
g. Memfasilitasi pelakasana yang mengikuti
seminar.
h. Memasilitasi pengelolaan jurnal

d. Terlaksana kegiatan pelatihan/workshop
untuk peningkatan kemampuan PkM.
e. Ada laporan tahunan meng-update data
penelitian di Simlitabmas

f. Kepala P3M untuk memberikan penghargaan
kepada peneliti berprestasi
g. Kepala P3M untuk memfasilitasi pelakasana

f. Ada insentif bagi dosen yang artikelnya
terpublish.
g. Ada dosen yang mengikuti seminar.

yang mengikuti seminar.
h. Kepala P3M memasilitasi pengelolaan jurnal

h. Jurnal terbit sesuai dengan jadwal.

5.

Pihak yang terlibat
a. Ketua STTR Cepu
b. Ketua P3M
c. Ketua Jurusan / Program Studi
d. Pelaksana PkM

6.

Dokumen Terkait :
a. Standar Isi PkM
b. Standar Proses PkM
c. Standar Penilaian PkM
d. Standar Peneliti
e. Standar Sarana dan Prasarana PkM
f.

Standar Pengelolaan PkM

g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. PPEPP
a. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM
Standar sarana dan prasarana PkM disusun dan ditetapkan bersama oleh STTR
Cepu beserta seluruh prodi dan unit pendukung terkait. Standar sarana dan
prasarana PkM meliputi standar sarana, standar prasarana dan standar manajemen
mutu sarana dan prasarana PkM. STTR Cepu beserta seluruh prodi dan Unit
Pendukung Terkait harus berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan
STTR Cepu.
b. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Penetapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan PkM dan
pengelolaannya harus diimplementasikan sesuai dengan standar mutu sarana dan
prasarana PkM. Dalam proses penyusunan manajemen pengelolaan sarana dan
prasarana PkM, terdapat hal‐hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1.

Bidang PkM yang ditargetkan dan dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, industri dan memperhatikan masukan dari pemangku

kepentingan.
2.

Visi dan misi perguruan tinggi yang memberi warna/ciri dari PkM.

3.

Bidang keilmuan yang akan diunggulkan atau dikembangkan
berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki.

4.

Pengembangan skema program PkM yang dianggap oleh Ketua P3M sangat
dibutuhkan bagi sivitas akademika untuk pengembangan diri.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Sarana PkM
Evaluasi internal standar merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu.
Evaluasi internal mencakup evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan perbaikan, serta kualitas sarana dan
prasarana. Perencanaan yang dimaksud adalah butir standar mutu tentang
perencanaan pengadaan sarana dan prasarana beserta rencana kerja anggaran.
d. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Sarana PkM
Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan perbaikan yang dimaksud mencakup
pelaksanaan butir standar mutu yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pencapaian standar. Kualitas yang dimaksud adalah capaian sasaran
pemenuhan standar yang mencakup kualitas dan kinerja manajemen pengelolaan
sarana dan prasarana PkM.
e. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PkM
Evaluasi internal sarana dan prasarana PkM berupa peninjauan kesesuaian dan
keberfungsian sarana dan prasarana PkM yang dilakukan setiap semester. Evaluasi
eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah capaian
pengelolaan sarana dan prasarana PkM telah memenuhi standar yang telah
disepakati, hasil evaluasi eksternal
f. Perbaikan Standar Sarana Prasarana PkM
Tindakan Perbaikan Standar Sarana dan Prasarana PkM perlu dilakukan untuk
menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari yang merugikan dengan cara
mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan
dan pencegahanya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen yang telah
dilakukan baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian implementasi
standar yang telah di tetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus di
pertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus di
perbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini

dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan hasil evaluasi eksternal.
g. Peningkatan Standar Mutu Sarana dan Prasarana PkM
1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil
evaluasi/audit Standar Sarana dan Prasarana PkM.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar
Sarana dan Prasarana PkM tersebut yang melibatkan manajemen dan
pimpinan‐pimpinan unit.
2. Referensi
a.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi

b.

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti

c.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

d.

Buku Pedoman Akademik STTR Cepu

e.

Renstra dan Renop STTR Cepu

f.

Statuta STTR Cepu

1.

Visi dan Misi STTR Cepu

Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.

Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal
dan mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun
2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan
akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Definisi Istilah
a) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat
b) STTR Cepu wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada
masyarakat
c) Selain dari dana internal STTR Cepu, pendanaan pengabdian kepada masyarakat
dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam
maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
d) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
-

perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

-

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

-

pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

-

pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

-

pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

-

diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

e) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur
oleh Pimpinan STTR Cepu
3. Rasional
Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan
pembiayaan turut menentukan kinerja STTR Cepu dalam menjamin dan memperoleh
hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. STTR Cepu berupaya
semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya pengabdian kepada
masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan
dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di STTR Cepu dijalankan dan
bersumber dari:
a.

dana pemerintah;

b.

dana internal STTR Cepu;

c.

dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;

d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada
masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi STTR Cepu. Dengan demikian,
STTR Cepu membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada
Masyarakat.

5.

Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pernyataan Isi Standar

Strategi Pencapaian Standar

1. STTR Cepu menyediakan dana untuk 1. Ketua STTR Cepu dan Kepala Pusat Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat menetapkan
PkM.
pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM

Indikator Pencapaian Standar
1. Terdapat anggaran penelitian dalam
RKAT
2. Terdapat

kontrak

penelitian antara

peneliti dengan Pusat

Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat (P3M)
2. STTR Cepu wajib menyediakan dana 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terdapat anggaran untuk pengelolaan PkM
menginformasikan pedoman pendanaan dan dalam RKAT
pengelolaan P3M PkM
pembiayaan PkM kepada civitas akademika
STTR Cepu.
3. STTR Cepu menyediakan dana reward 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ada anggaran untuk kegiatan reward untuk
menyediakan dana reward untuk jurnal
untuk jurnal
jurnal
4. STTR Cepu menyediakan dana untuk 4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ada anggaran untuk kegiatan seminar
menyediakan dana untuk kegiatan seminar nasional
kegiatan seminar nasional
nasional
5. STTR Cepu menyediakan dana untuk 5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ada anggaran untuk kegiatan pengembangan
menyediakan dana untuk pengembangan PkM PkM
pengembangan PkM

6.

Pihak yang Terlibat



Ketua STTR Cepu
Ka P3M

7. Dokumen Terkait
Standar Pengelolaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis
Pengabdian kepada Masyarakat STTR Cepu, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait
dengan isi pengabdian kepada masyarakat
8. PPEP
a. Penetapan Standar Pendaanaan PkM
Standar mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat disusun dan
ditetapkan bersama oleh STTR Cepu beserta seluruh Jurusan dan unit pendukung
terkait. Perumusan meliputi pendefinisian standar, penentuan kriteria dan indikator
pencapaian standar. Standar yang dirumuskan harus mendukung dan sejalan dengan visi,
misi dan tujuan STTR Cepu.
b. Pelaksanaan Standar Pendaanaan PkM
Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian
standar. Pelaksanaan standar merupakan satu kesatuan dalam aktivitas pendanaan dan
pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan sampai dengan
pelaporan dan perbaikan (pengendalian mutu). Perencanaan, pengendalian sampai
dengan pelaporan berlangsung dari tingkat jurusan sampai dengan unit pengelola di
tingkat institusi.
c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendaanaan PkM
Evaluasi internal standar pendanaan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari
kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal pendanaan mencakup evaluasi terhadap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
kegiatan pengabdian masyarakat. “Perencanaan” yang dimaksud adalah butir standar
mutu rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana
strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, yang berisi skema
pengabdian masyarakat serta panduannya “Pelaksanaan” yang dimaksud mencakup
pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun “Pengendalian, Pemantauan dan
evaluasi” yang dimaksud mencakup pelaksanaan butir standar mutu yang telah

ditetapkan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian standar.
“Pelaporan” yang dimaksud adalah pelaporan secara keseluruhan kegiatan
pengabdian masyarakat, mulai dari kemajuan sampai laporan akhir untuk
memastikan pemenuhan standar pendanan.
d. Tindakan Pengendalian Pendaanaan PkM
Tindakan pengendalian merupakan dua unsur yang penting yang dilakukan dalam
pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan pengendalian perlu dilakukan untuk
menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan
cara mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari pola perbaikan dan
pencegahan, serta melaporkannya kepada manajemen. Hasil evaluasi yang telah
dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian pelaksanaan standar
yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar, harus dipertahankan dan
dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan
disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini disebut tindakan
pengendalian standar Pendanaan PkM.
e. Peningkatan Standar Pendaanaan PkM
-

Melakukan analisis secara komprehensif terhadap

laporan‐laporan hasil

evaluasi/audit Standar Hasil PkM.
-

Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar
Pembiayaan PkM tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan
unit.
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