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  Halaman  1  dari  3 halaman  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENJAMINAN MUTU 

1. TUJUAN Standard Operating Procedure  ini dimaksudkan untuk 

mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian 

masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan 

usulan Pengabdian masyarakat, pelaksanaan, pelaporan 

dan publikasi hasil Pengabdian masyarakat serta SDM 

Pengabdian masyarakat. 

2. RUANG LINGKUP Standard Operating Procedure Ruang lingkup panduan 

ini mengatur prosedur penjaminan mutu Pengabdian 

masyarakat serta SDM sebagai Tim pengabdian 

masyarakat yang berkualitas dan bermutu. 

3. TANGGUNG JAWAB Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung 

jawab Unsur Pimpinan di Lingkngan Universitas 

Baiturrahmah serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Baiturrahmah. 

4. DEFINISI Penjaminan mutu Pengabdian masyarakat didasarkan 

atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja 

yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan 

pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian 

masyarakat. SDM atau Tim pengabdian masyarakat 

yang sesuai mutu adalah Tim pengabdian masyarakat 

yang menerapkan dan berpedoman pada etika 

Pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat 

etika perilaku Tim pengabdian masyarakat dalam 

melakukan Pengabdian Masyarakat.  

5. PROSEDUR a. Umum  
1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Kegiatan penjaminan mutu Pengabdian masyarakat 

dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan. 

2. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM, 

berkoordinasi dengan PPPM Universitas 

Baiturrahmah. 

b.  Pelaksanaan 

1. LPPM membuat Rencana Induk Pengabdian 

masyarakat (RIP) yang di dalamnya mencakup 
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  Halaman  2  dari  3 halaman  

Roadmap Pengabdian masyarakat, yang menjadi 

rujukan semua usulan Pengabdian masyarakat / jenis 

Pengabdian masyarakat. 

2. Setiap Pengabdian masyarakat yang diajukan harus 

memenuhi standar Pengabdian masyarakat sebagai 

berikut : 

a.   Standar Pengelolaan, yaitu kegiatan Pengabdian 

masyarakat yang mengacu kepada Rencana 

Induk Pengabdian masyarakat(RIP) yang 

disusun berdasarkan visi dan misi perguruan 

tinggi. 

b. Standar proses, yaitu kegiatan Pengabdian 

masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, 

dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan 

sistem peningkatan mutu Pengabdian 

masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan 

keilmuan dan akademik. 

c.   Standar hasil, yaitu hasil Pengabdian masyarakat 

yang memenuhi kaidah ilmiah yang berlaku 

sacara umum, didokumentasikan dan 

dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras 

nasional maupun internasional, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 

d.  Standar Pelaksana, yaitu kegiatan Pengabdian 

masyarakat dilakukan oleh Tim pengabdian 

masyarakat yang kompeten dan sesuai dengan 

kaidah ilmiah Pengabdian masyarakat; 

e.   Standar pendanaan, yaitu pendanaan Pengabdian 

masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah 

blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang 

didasarkan pada prinsip otonomi dan 

akuntabilitas Tim pengabdian masyarakat; 

f.   Standar Penilaian, yaitu Penilaian proses dan 

hasil kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan 

secara terintegritas dengan prinsip penlilaian 

yaitu : Edukatif, Objektif, Akuntabel, 

Transparan. 

g.   Standar Isi, yaitu kedalaman dan keluasan materi 

dalamkegiatan pengabdian masyarakat serta 
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  Halaman  3  dari  3 halaman  

penguasaan metodelogi penerapan keilmuan 

yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis 

kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman 

sasaran kegiatan. 

h.  Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan 

Pengabdian masyarakat didukung oleh sarana 

dan prasarana yang mampu menghasilkan 

temuan ilmiah yang benar dan dapat diandalkan. 

 

c. Evaluasi 

 Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan 

SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung 

jawab pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian 

masyarakat dan SDM, berita acara pelaksanaan 

penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM, 

dan kondidi yang berkembang saat itu  
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