
Instrumen Evaluasi Luaran SPMI di Tingkat Program Studi (PKM)

Nama Prodi                      :

PS telah merumuskan kriteria minimal tentang hasil 

pengabdian kepada masyarakat;
Ya Tidak

Rumusan kriteria minimal tentang hasil pengabdian 

kepada masyarakat diarahkan untuk menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ipteks guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa; 

Ya Tidak

Rumusan kriteria minimal tentang hasil pengabdian 

kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah 

yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan 

keahlian sivitas kademika yang relevan, pemanfaatan 

teknologi tepat guna, bahan pengembangan ipteks, 

bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar;

Ya Tidak

1.b

Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 

Indonesia/nasional; 

Ya Tidak

1.c

Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat di 

tingkat internasional;

Ya Tidak

Nilai butir standar

PS telah merumuskan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat;

Ya Tidak

Rumusan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sudah 

mengacu pada standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat; 

Ya Tidak

Pernyataan Kriteria BAN PT

1.a

Nama Perguruan Tinggi   :

Tahun Evaluasi                :               

SNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen

2.a



Pernyataan Kriteria BAN PTSNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen

Rumusan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat telah 

bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat;

Ya Tidak

Rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber 

dari hasil penelitian sudah dapat diterapkan langsung 

oleh masyarakat pengguna, untuk meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraannya;  

Ya Tidak

2.b

Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, kekayaan 

intelektual, dan/atau rekomendasi kebijakan sudah 

dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, 

industri atau pemerintah di tingkat nasional 

Ya Tidak

2.c

Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, kekayaan 

intelektual, dan/atau rekomendasi kebijakan sudah 

dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, 

industri atau pemerintah di di tingkat internasional. 

Ya Tidak

Nilai butir standar

PS telah merumuskan kriteria minimal tentang kegiatan 

pengabdian kepada masayarakat yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
Ya Tidak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) 

pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 

d) pemberdayaan masyarakat.; 

Ya Tidak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan sudah mempertimbangkan standar mutu, 

menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan 

lingkungan; 

Ya Tidak

2.a

3.a



Pernyataan Kriteria BAN PTSNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari 

bentuk pembelajaran sudah mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta 

memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan 

tinggi.

Ya Tidak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa sudah dinyatakan dalam 

besaran satuan kredit semester sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;

Ya Tidak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah 

diselenggarakan secara terarah, terukur, dan 

terprogram.

Ya Tidak

Nilai butir standar

PS telah merumuskan kriteria minimal tentang 

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat;

Ya Tidak

Rumusan kriteria minimal tentang penilaian 

pengabdian kepada masyarakat sudah dilaksanakan 

secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian 

yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan;

Ya Tidak

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat sudah memperhatikan kesesuaian dengan 

standar hasil, standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat;

Ya Tidak

3.a

4.a



Pernyataan Kriteria BAN PTSNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen
Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada 

masyarakat telah meliputi salah satu dari hal berikut: a) 

tingkat kepuasan masyarakat, 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, e) 

teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;

Ya Tidak

Penilaian pengabdian kepada masyarakat sudah 

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

pengabdian kepada masyarakat.

Ya Tidak

Nilai butir standar

PS telah merumuskan kriteria minimal tentang 

kemapuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat;

Ya Tidak

Rumusan kriteria minimal tentang pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat sudah mewajibkan 

pelaksana memiliki penguasaan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis 

kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman 

sasaran kegiatan;

Ya Tidak

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

sudah berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang dipakai 

menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat.

Ya Tidak

Nilai butir standar

4.a

5.a



Pernyataan Kriteria BAN PTSNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen
PS telah merumuskan kriteria minimal tentang sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang 

proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;

Ya Tidak

Sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas 

perguruan tinggi tersebut, selain digunakan untuk 

memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat, juga 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan 

penelitian;

Ya Tidak

Sarana dan prasarana yang ditetapkan sudah 

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan kemanan.

Ya Tidak

Nilai butir standar

PS telah merumuskan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 

pengendalian, serta pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat;

Ya Tidak

Pimpinan perguruan tinggi telah menetapkan unit kerja 

dalam bentuk kelembagaan yang mengelola 

pengabdian kepada masyarakat, seperti lembaga 

pengabdian kepada masyarakat; lembaga penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat; atau bentuk lain 

yang sesuai;

Ya Tidak

6.a

7.a



Pernyataan Kriteria BAN PTSNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen

Kelembagaan tersebut sudah 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 kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 

d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e) 

melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada 

masayarakat; f) memfasilitasi peningkatan  kemampuan  

pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, g) 

memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h) 

mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerja 

sama; i) melakukan analisis kebutuhan yang 

menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan 

prasarana pengabdian kepada masyarakat; j) menyusun 

laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

dikelolanya.

Ya Tidak

7.a



Pernyataan Kriteria BAN PTSNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen

Perguruan tinggi sudah: a) memiliki rencana strategis 

pengabdian kepada masyarakat yang merupakan 

bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b) 

menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian 

kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek 

hasil pengabdian kepada masyarakat  dalam 

menerapkan,  mengamalkan,  dan  membudayakan 

hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa; 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) memiliki panduan tentang kriteria 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan 

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar 

proses pengabdian kepada masyarakat;

Ya Tidak

Disamping itu perguruan tinggi juga sudah a) 

mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga 

lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 

b) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat; c) menyampaikan 

laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada 

masyarakat dalam menyelenggarakan program 

pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi.

Ya Tidak

2,8 h)    Standar pembiayaan PKM Ya Tidak

7.a



Pernyataan Kriteria BAN PTSNPT Deskripsi Standar Hasil PKM 1. (Belum) 2. (Sebagian)
3. (memenuhi 

standard)

4. (melampaui 

standard)

Bukti 

Dokumen

2.8.a

Unit pengelola PKM menentukan standar
pendanaan dan pembiayaan PKM sesuai
kriteria minimal sumber dan mekanismenya

Ya Tidak

2.8.b  PT  menyediakan dana PKM internal Ya Tidak

2.8.c

Unit pengelola PKM bersama PS mengupayakan
penggunaan sumber dana PKM yang berasal
dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga
lain di dalam dan di luar negeri atau dana dari
masyarakat.

Ya Tidak

2.8.d

Unit pengelola PKM menentukan penggunaan
dan PKM yang bersumber dari pihak eksternal

guna perencanaan PKM, pelaksanaan PKM,
pengendalian PKM, pemantauan dan evaluasi
PKM, pelaporan hasil PKM dan diseminasi hasil
PKM.

Ya Tidak

2.8.e
PT membuat mekanisme pendanaan dan
pembiayaan PKM Ya Tidak

2.8.f

PT menyediakan dana pengelolaan PKM yang
digunakan untuk membiayai manajemen PKM
yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan

dan evaluasi, pelaporan PKM, dan diseminasi
hasil PKM Ya Tidak

PT menyediakan dana pengelolaan PKM yang
digunakan untuk membiayai peningkatan
kapasitas pengabdimas Ya Tidak

PT menyediakan dana pengelolaan PKM yang
digunakan untuk membiayai insentif publikasi
ilmiah atau insentif kekayaan  intelektual (KI).

Ya Tidak


