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KATA PENGANTAR 

 

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung 

jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut ter‐

aktualisasi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui 

penerapan ilmu pengetahuan, Pemberdayaan, Pembangunan  dan  seni berbasis 

penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas 

Subang dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat. 

Untuk mencapai hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki 

kontribusi tinggi maka Universitas Subang menerapkan prinsip keterpaduan dan 

sinergisitas antara kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan 

penelitian. 

Pendidikan dan penelitian akan menjadi motor penggerak dalam kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, dimana kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

dan layanan kepada masyarakat disesuaikan dengan standar hasil yang pada 

hakekatnya PKM sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, Pemberdayaan, 

Pembangunan, dan seni, proses pengadaan sumber belajar dan/atau untuk 

pembelajaran, pematangan dan pengadaan pengalaman sivitas akademika. 

Semoga melalui penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat dapat lebih meningkatkan kontribusi seluruh sivitas akademika 

Universitas Subang dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

Subang,     November 2017  

Tim Penyusun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang turut serta 

dalam mengemban tujuan pendidikan tinggi nasional. Dalam usahanya mengemban 

tujuan pendidikan tinggi nasional, produk Universitas Subang selain lulusan juga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Program PkM ini juga harus 

memiliki beberapa kriteria seperti dampak sosial/ finansial bagi masyarakat/ industri, 

reputasi program PkM di level nasional maupun internasional, keterlibatan dosen dan 

mahasiswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan program PkM di Universitas Subang 

seyogyanya bertujuan memberdayakan masyarakat dan/atau industri, 

mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya 

untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industri dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

Semua komponen pada tujuan program PkM tersebut harus tercermin pada rencana 

dan roadmap program PkM di Universitas Subang. Sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional dan pendidikan tinggi di Indonesia, tugas Universitas Subang adalah 

melakukan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Yang diharapkan adalah luaran Universitas Subang 

berupa lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan harapan stakeholders dan pengguna lulusan. 

Luaran Universitas Subang yang lain berupa hasil‐hasil penelitian untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan reputasi 

Universitas Subang dan sivitas akademikanya. Selain itu luaran Universitas Subang 

ketiga yaitu hasil‐hasil program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, 

untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, produktifitas industri dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 
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Berdasarkan pada hal‐hal tersebut diatas, Universitas Subang melalui Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Subang menetapkan Standar Sarana dan 

Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai penunjang proses pengabdian 

kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat 

sivitas akademika Universitas Subang. 

Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Subang dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan target dan kualifikasi yang disyaratkan maka diperlukan 

ukuran dan kriteria sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademik 

Universitas Subang. 

1.2. Tujuan dan Fungsi  

1. Sebagai acuan dan tolok ukur dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

2. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar 

program pengabdian kepada masyarakat lebih berkualitas, dapat ditingkatkan 

secara terus‐menerus dan berkelanjutan. 

1.3 Sasaran 

Sasaran buku pedoman mutu ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun 

Program Studi serta seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Subang. 

 

  



 

3 
 

BAB II 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 

 

2.1 Pengertian 

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi di Indonesia, tugas 

Universitas Subang adalah melakukan tridarma perguruan tinggi yang meliputi 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui darma 

Pendidikan maka Universitas Subang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang 

dimiliki sesuai dengan harapan stakeholders dan pengguna lulusan. Secara aktif 

Universitas Subang melaksanakan kegiatan penelitian berupa pengembangan dalam 

ilmu pengetahuan, Pemberdayaan, Pembanguan dan seni untuk menghasilkan luaran 

berupa karya imliah, produk, HaKi dan bentuk lainnya agar dapat berkontribusi bagi 

peningkatan daya saing dan citra diri bangsa. 

Dengan menerapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

diharapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Subang 

relevan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat demi 

terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. 

2.2 Ruang Lingkup 

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh 

Universitas Subang berpedoman pada Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Subang, RENIP Universitas 

Subang, Renstra Universitas Subang. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang ditetapkan bersifat mengikat bagi seluruh sivitas 

akademika Universitas Subang dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 
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BAB III 

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

3.1 Visi dan Misi 

3.1.1 Visi Universitas Subang 

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 

2023” 

3.1.2 Misi Universitas Subang 
 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam 

rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, 

dan berjiwa entrepreneurship. 

2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan 

instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni. 

4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan 

Provinsi Jawa Barat. 

 

3.2 Pihak yang Terlibat 

3.2.1  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  

a. Kepala  Bagian Administrasi Keuangan 

b. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub 

Bagian Perlengkapan  

3. Dekan Fakultas beserta jajarannya 

a. Wakil Dekan 

b. Kasubag Umum  

c. Kasubag Keuangan 
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d. Ka UPT  

 

3.2.2 Stakeholders 

1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor) 

2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 

3. Dosen 

4. Mahasiswa 

 

3.2.3 Customer 

1. Masyarakat 

 

3.3 Definisi Istilah 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi 

standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan 

standar pengabdian kepada masyarakat. 

2. 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 yang sesuai 

dengan standar nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permen Ristek 

Dikti No. 44 tahun 2015 

3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah 

kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa. 

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. 
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7. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam 

mencapai maksud dan tujuan. 

8. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha 

pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.  

9. Perpustakaan adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka 

yang diatur dan disusun dengan sistem tertentu, sehingga sewaktu‐waktu 

diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 

10. Peralatan Laboratorium adalah mesin, perkakas, perlengkapan, alat‐alat 

kerja dan alat bantu kerja yang secara khusus digunakan di laboratorium, 

dalam rangka pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan produksi (dalam skala 

terbatas). 

11. Laboratorium pendidikan (khususnya pada perguruan tinggi), adalah unit 

penunjang akademik pada perguruan tinggi, yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; dengan menggunakan 1) peralatan dan 2) bahan, 3) berdasar 

metode keilmuan  tertentu. 

 

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar 

Pasal 59, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi 

(Permenritekdikti) Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi, menyebutkan bahwa: 

1. Ayat (1) 

“Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi 

hasil pengabdian kepada masyarakat “. 

2. Ayat (2) 

“Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang 

digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling 

sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang 
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dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.” 

3. Ayat 3 

“Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang 

dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.” 

4. Ayat (4) 

“Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

memenuhi standar mutu,   keselamatan kerja,   kesehatan,   kenyamanan,  dan   

keamanan.” 

Penurunan standar Sarana dan Prasarana pengabdian masyarakat oleh Universitas 

Subang untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang 

kegiatan pengabdian masyarakat. 

Pada prinsipnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat 

merupakan bagian tak terpisahkan dari sarana dan prasarana dalam 

pendidikan/pembelajaran dan penelitian. Berdasarkan  pemahaman  diatas 

maka pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat mengacu 

pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STDR06/US/2017‐Standar 

Sarpras Pembelajaran) dengan penambahan beberapa substansi untuk kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Sesuai dengan dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran tersebut, 

dinyatakan bahwa: 

1. Standar Prasarana Pembelajaran mencakup: 

a. Standar Mutu Bangunan / Gedung 

b. Standar Mutu Lahan Kampus 

c. Standar Mutu Prasarana Umum 

d. Standar Ruangan Kantor 

2. Standar Sarana Pembelajaran mencakup: 

a. Standar Ruangan  Kelas 

b. Standar Perpustakaan 

c. Standar Laboratorium, Studio, dan Bengkel 
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Terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat maka penyataan penambahan penjelasan dalam 

Standar Sarana dan Prasana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

1. LPPM harus memiliki Ruangan yang diperuntukkan untuk kantor 

kelembagaan pengelola PkM, dan lokasi / tempat pelaksanaan kegiatan 

PkM, 

2. Sarana dan Prasarana Ruangan yang disediakan oleh LPPM untuk 

menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengikuti kriteria 

minimal yang ditetapkan dalam lingkungan Universitas Subang. 

3. Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM 

sebagai bagian dari pembelajaran dan penelitian. 

Panduan dalam menilai kinerja dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

(PkM) khususnya pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyatakat dapat dilihat pada Tabel Penyataan Standar, Kriteria dan Indikator 

untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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3.4.1 Pernyataan Standar, Kriteria dan Indikator untuk Sarpras PKM 

No Pernyataan Standar Penjelasan Standar Indikator 

1 LPPM harus memiliki Ruangan 

yang diperuntukkan untuk kantor 

kelembagaan  pengelola  PkM,  

lokasi / tempat  pelaksanaan 

kegiatan PkM.  

Ruangan Kantor Pengelola PkM untuk 

keperluan administratif berdasarkan 

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

maka jenis kegiatan yang dilaksanakan 

berupa: diseminasi, pelatihan, kajian ilmiah, 

pengusulan HaKI. 

 

Catatan: 

LPPM minimal menyediakan ruangan yang 

diperuntukkan untuk kegiatan diseminasi, 

pelatihan, kajian ilmiah, pengusulan HaKI. 

1. Ketersediaan Ruangan Kantor 

Kelembagaan Pengelola PkM 

2. Ketersediaan ruangan untuk PkM, berupa 

ruang diseminasi/diskusi dan ruang 

pelatihan. 

2 Sarana dan Prasarana Ruangan yang 

disediakan oleh LPPM untuk 

menunjang kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat mengikuti kriteria 

minimal yang ditetapkan dalam 

lingkungan Universitas Subang. 

Sarana dan Prasarana yang disediakan secara 

khusus oleh LPPM minimal berupa: 

1. Ruang untuk Diseminasi / Diskusi 

2. Ruang untuk pelatihan 

Kelengkapan  sarana dan prasarana 

ruangan meliputi: 

(1) Luas, kapasitas dan aksesibilitas 

(2) Perabot / Peralatan Ruang 

(3) Jumlah dan jenis peralatan 

(4) Ketersediaan dan keberfungsian 

sarana teknologi informasi 

(5) Ketersediaan fasilitas pendukung 

(6) Kebersihan ruangan 

(7) Kenyamanan 
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No Pernyataan Standar Penjelasan Standar Indikator 

3 Fakultas menyediakan sarana dan 

prasarana untuk kegiatan PkM 

sebagai bagian dari pembelajaran 

dan penelitian 

PkM merupakan satu kesatuan dengan 

pembelajaran dan penelitian, sehingga 

Fakultas harus menyediakan sarana dan 

prasarana untuk kegiatan PkM yang di 

desain terintegrasi dengan kegiatan 

pembelajaran dan penelitian. 
 
 

Ketersediaan  sarana  dan   prasarana untuk 

kegiatan PkM pada level Fakultas. 

 

Kriteria Ruangan yang disediakan meliputi: 

 

a) Ruangan Kelembagaan Pengelolaan PkM  

No Kriteria Indikator 

1 Ruang Ketua LPPM  Ruangan :  terdiri dari  ruangan kerja,  ruang  rapat  kecil,  dan  ruang  tamu. 

 Mebel air :   Kursi   dan  meja Direktur 1 set, meja komputer,  kursi/sofa untuk 

menerima  tamu. 

 Kelengkapan TIK  :  saluran  telepon (lokal, interlokal,  internasional), Jaringan  

LAN dan Wifi, 1 set komputer, 1 unit  laptop, 1 unit  printer, 1 unit scanner 

 Peralatan  elektronik  :  AC,  lemari  es,  penghancur  kertas,  TV (saluran). 
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No Kriteria Indikator 

2 Ruang Bagian Pengelola Penelitian 

dan Bagian Pengelola Pengabdian 

Masyarakat. 

 Ruangan : terdiri dari ruangan kerja, dan ruang tamu. 

 Mebelair : Kursi dan meja 1 set, meja komputer, kursi/sofa untuk menerima tamu. 

 Kelengkapan TIK : saluran telepon (lokal, interlokal,  internasional), Jaringan LAN 

dan Wifi, 1 set komputer, 1 unit laptop, 1 unit  printer, 1 unit scanner. 

3 Ruang Kerja Staf.  Ruang kerja staf dengan ukuran 1.5 m2/staf 
 Mebelair : Kursi dan meja 1 set, meja computer 

 Kelengkapan TIK : saluran telepon (lokal, interlokal, internasional), Jaringan 

LAN dan Wifi, 1 set computer per staf, 1 unit printer, 1 unit scanner. 
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b) Ruangan Untuk Diseminasi / Diskusi 

No Kriteria Indikator 

1 Luas, kapasitas dan aksesibilitas  Kapasitas ruangan untuk paling banyak 20 orang dengan rasio luas ruang paling 

sedikit 1,5 (satu setengah) m2/orang dan luas ruang tidak kurang dari 20(dua puluh) 

m2; 

 Ruangan dapat diakses mulai jam 06.00 sampai dengan jam 20.00 WIB, setiap hari 

Senin – Sabtu. Penggunaan ruangan dilakukan dengan penjadwalan / peminjaman 

oleh LPPM. 

2 Perabot / Peralatan Ruang Diseminasi Setiap ruangan harus memiliki peralatan dan media yang lengkap meliputi: 

 LCDproyektor dan layar : berfungsi dengan baik, 

 Whiteboard dan penghapus : dalam kondisi siap digunakan 

 Jam dinding, 

 Foto presiden, wakil presiden dan lambang negara RI 

 Peralatan tulis menulis (spidol dan penghapus), 

 Peralatan pendukung lainnya (AC atau kipas angin) 

3 Jumlah dan jenis peralatan 
 Tersedia kursi dan meja yang sesuai dengan kapasitas ruangan. 

4 Ketersediaan dan keberfungsian 

sarana teknologi informasi. 
 Ruangan harus dilengkapi dengan jaringan Internet (Wifi dan LAN)dengan kulitas 

yang baik untuk mengakomodasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi. 

 Semua wilayah di area ruangan, harus tercover seluruhnya dengan Wifi dengan 

kualitas yanng baik sehingga tidak ada blankspot. 

5. Ketersediaan fasilitas pendukung Memiliki toilet yang bersih, fasilitas diskusi dan tempat berkumpul mahasiswa 

(gazebo)yang mendukung semua kegiatan pembelajaran. 

6 Kebersihan ruangan Ruangan harus selalu bersih dari sampah dan kotoran, sehingga nyaman digunakan 

pada saat pelaksanaan kegiatan. 

7 Kenyamanan Tata‐ruang ruang diseminasi diatur dengan mempertimbangkan kenyamanan 

pengguna. 
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c) Ruang untuk Pelatihan 

No Kriteria Indikator 

1 Luas, kapasitas dan aksesibilitas  Kapasitas ruangan untuk paling banyak 20 orang dengan rasio luas ruang paling sedikit 2 

(dua ) m2/orang 

 Ruangan dapat diakses mulai jam 06.00 sampai  dengan jam 20.00 WIB, setiap hari Senin 

– Sabtu. Penggunaan ruangan dilakukan dengan penjadwalan / peminjaman oleh Unit 

PPM. 

2 Perabot / Peralatan Ruang 

Diseminasi 
Setiap ruangan harus memiliki peralatan dan media yang lengkap meliputi: 

 LCD proyektor dan layar : berfungsi dengan baik, 

 Whiteboard dan penghapus : dalam kondisi siap digunakan 

 Jam dinding, 

 Foto presiden, wakil presiden dan lambang negara RI 

 Peralatan tulis menulis (spidol dan penghapus), 

 Peralatan pendukung lainnya (AC atau kipas angin) 

3 Jumlah dan jenis peralatan  Tersedia kursi dan meja yang sesuai dengan kapasitas ruangan 

 Tersedia komputer sebagai sarana dalam kegiatan 

4 Ketersediaan dan 

keberfungsian sarana 

teknologi informasi 

 Ruangan harus dilengkapi dengan jaringan Internet (Wifi dan LAN)dengan kulitas yang baik 

untuk mengakomodasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi. 

 Semua wilayah di area ruangan, harus tercover seluruhnya dengan Wifi dengan kualitas 

yanng baik sehingga tidak ada blankspot. 

5. Ketersediaan fasilitas pendukung Memiliki toilet yang bersih, fasilitas diskusi dan tempat berkumpul mahasiswa 

(gazebo)yang mendukung semua kegiatan pembelajaran. 

6 Kebersihan ruangan Ruangan harus selalu bersih dari sampah dan kotoran, sehingga nyaman digunakan pada 

saat pelaksanaan kegiatan. 

7 Kenyamanan Lay‐out ruangan pelatihan diadopsi berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Negara 
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Lingkungan Hidup Nomor : 06 Tahun 20019, tanggal 6 April 2009 tentang persyaratan 

tambahan laboratorium lingkungan. 

 Jarak minimum antar meja kerja harus mempertimbangkan untuk kenyamanan dalam 

melakukan kegiatan 

 Posisi meja kerja sedapat mungkin tidak mengganggu kegiatan personel lain 

 Jarak antar meja kerja, disarankan sebagai berikut : 

a. Peserta di salah satu sisi meja, tidak ada peserta lain yang lewat dibelakangnya maka 

jarak minimum 1020 mm; 

b. Peserta di salah satu sisi meja, namun ada Peserta lain yang lewat dibelakangnya maka 

jarak minimum 1200 mm; 

c. Peserta di salah satu sisi meja pada dua meja yang sejajar, tidak ada Peserta lain yang 

lewat dibelakangnya maka jarak minimum 1350 mm; 

d. Peserta di salah satu sisi meja pada dua meja yang sejajar, namun ada praktikan lain 

yang lewat dibelakangnya maka jarak minimum yang harus dipenuhi adalah 1800 mm 
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3.4.2 Rubrikasi Penelitian Standar 

No Pernyataan Standar Deskriptor 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 

1 LPPM harus memiliki 

Ruangan yang 

diperuntukkan untuk 

kantor kelembagaan 

pengelola PkM, lokasi 

/ tempat pelaksanaan 

kegiatan PkM. 

Ketersediaan 

Ruangan Kantor 

Kelembagaan 

Pengelola PkM, 

meliputi ruang 

pimpinan dan staf. 

Tersedia Ruangan 

Kantor 

Kelembagaan 

Pengelola PkM pada 

kategori sangat 

memadai. 

Tersedia 

Ruangan 

Kantor 

Kelembagaan 

Pengelola 

PkM pada 

kategori 

memadai. 

Tersedia 

Ruangan Kantor 

Kelembagaan 

Pengelola PkM 

pada kategori 

cukup. 

Tersedia 

Ruangan 

Kantor 

Kelembagaan 

Pengelola 

PkM pada 

kategori 

kurang. 

Tidak 

Tersedia 

Ruangan 

Kantor 

Kelembagaan 

Pengelola 

PkM. 

Ketersediaan 

Ruangan untuk 

PkM, berupa ruang 

diseminasi/diskusi 

dan ruang pelatihan 

yang nyaman dan 

layak sebagai 

penunjang 

LPPM memiliki 

memiliki ruangan 

untuk 

Diseminasi/Diskusi 

dan juga ruangan 

khusus dengan 

jumlah yang sangat 

memadai 

LPPM 

memiliki 

ruangan 

untuk 

Diseminasi/

Dikusi dan 

juga ruangan 

khusus 

dengan 

jumlah yang 

memadai. 

LPPM memiliki 

ruangan untuk 

Diseminasi/Disk 

usi dan juga 

ruangan khusus 

dengan jumlah 

yang cukup 

LPPM hanya 

memiliki 1 

ruangan 

untuk 

Diseminasi/ 

Diskusi 

sekaligus 

untuk 

pelatihan. 

LPPM tidak 

memiliki 

ruangan 

khusus untuk 

PkM. 
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No Pernyataan Standar Deskriptor 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 

2 Sarana dan Prasarana 

Ruangan yang disediakan 

oleh LPPM untuk 

menunjang kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat mengikuti 

kriteria minimal yang 

ditetapkan dalam 

lingkungan Universitas 

Subang 

Kelengkapan sarana 

dan prasarana 

ruangan meliputi : 

(1) Luas, kapasitas 

dan aksesibilitas 
(2) Perabot / 

Peralatan 

Ruang 

(3) Jumlah dan jenis 

peralatan 

(4) Ketersediaan 

dan 

keberfungsian 

sarana 

teknologi 

informasi 

(5) Ketersediaan 

fasilitas 

pendukung 

(6) Kebersihan 

ruangan 

(7) Kenyamanan 

Sarana dan 

Prasarana lengkap 

dan mutunya sangat 

baik untuk 

menunjang kegiatan 

PkM 

   LPPM tidak 

memiliki 

ruangan 

khusus untuk 

PkM 
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No Pernyataan Standar Deskriptor 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 

3 Fakultas menyediakan 

sarana dan prasarana 

untuk kegiatan PkM 

sebagai bagian dari 

pembelajaran dan 

penelitian. 

Ketersediaan sarana 

dan prasarana untuk 

kegiatan PkM pada 

level Fakultas. 

Fakultas memiliki 

sarana dan 

prasarana khusus 

untuk kegiatan 

PkM. 

Fakultas 

memiliki sarana 

dan prasarana 

untuk kegiatan 

PkM yang 

terintegrasi 

dengan sarana 

dan prasarana 

untuk 

pembelajaran 

dan penelitian. 

Integrasi 

ditunjukkan 

dengan utilitas 

penggunaan 

sarana 

pembelajaran 

dan/atau 

penelitian 

untuk kegiatan 

PkM. 

Fakultas tidak 

memiliki sarana 

dan prasarana 

untuk kegiatan 

PkM. 

<< Tidak ada penilaian >> 
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BAB IV 

PENJAMINAN MUTU SARANA DAN PRASARANA  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Penjaminan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah 

segala upaya untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang 

pelaksanaan kegiatan PkM dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Subang 

dalam penerapan keilmuan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada 

di masyarakat. 

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi 

eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu 

internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi 

eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu 

perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Penjaminan 

mutu capaian pembelajaran dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan Standar, 

Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan 

Peningkatan Standar). 

Diagram satu siklus penjaminan mutu standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 

Kepada Masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 
 

Gambar IV.1 : 

 

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Sarana dan  

Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

Perumusan Standar 

Sarana dan Prasarana 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat

Implementasi  

pencapaian standar & 

monitoring

Evaluasi Internal 

&Eksternal

•Kajian Terbadap 

Laporan 

pencapaian standar

•Audit mutu internal 

dan eksternal

Tindakan Korektif dan 

tindakan preventif

Tindakan 

penyempurnaan dan 

peningkatan Sarpras 

PKM
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4.1 Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat  

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat menekankan 

ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan PkM 

sesuai dengan Standar Hasil dan Standar Isi PkM. Keterhubungan antara Standar 

Hasil dan Standar Isi dipaparkan dalam penyediaan ruangan khusus untuk 

pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan yang ditetapkan pada Standar Hasil dan 

Standar Isi. 

4.2 Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju 

pencapaian standar. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

menetapkan standar, deskriptor dan indikator dari kebutuhan minimal sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh sivitas akademika 

Universitas Subang dengan elemen utama: 

1.   Ketersediaan Ruang Kelembagaan Pengelola PkM. 

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana berupa ruang pelaksanaan dan 

kelengkapannya untuk pelaksanaan kegiatan PkM. 

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan PkM pada Level 

Fakultas. 

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat memaparkan 

hubungan antara Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Pendidikan dan Penelitian 

dengan menekankan integrasi Tri‐Darma khususnya pada aspek sarana dan 

prasarana. 

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara khusus 

memberikan panduan / pedoman kepada LPPM dan Fakultas dalam menyusun, 

merancang pengadaan sarana dan prasarana sehingga memenuhi Standar Sarana 

dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat guna mendukung Visi dan Misi 

Universitas Subang. 
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4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Evaluasi internal Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan 

bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada 

Masyarakat dilaksanakan setiap semester mencakup evaluasi terhadap: 

1. Ketersediaan ruangan yang meliputi: Ruang kelembagaan Pengelola PkM, 

ruang pelaksanaan PkM. 

2. Ketersediaan sarana kelengkapan ruang bagi pengelola PkM dan sarana 

kelengkapan ruang pelaksanaan PkM. 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan PkM pada 

level Fakultas. 

Hasil kegiatan evaluasi internal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa 

laporan tertulis yang disusun oleh LPPM dan Fakultas dengan dukungan dari Kabag 

Umum. Laporan tertulis tersebut dibuat pada pertengahan tahun dan akhir tahun, 

dimana laporan pada ahir tahun merupakan akumulasi evaluasi tahunan. Laporan 

tersebut juga disitribusikan kepada LPPM dan LPMP. Hasil laporan evaluasi 

tersebut mencakup ketercapaian standar serta rekomendasi untuk tindakan 

peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PkM. 

Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah 

capaian pembelajaran telah memenuhi standar yang telah disepakati. Evaluasi 

eksternal  menggunakan  instrument penilaian dalam  borang akreditasi  dari  BAN‐PT. 

 

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Sarana dan Prasarana 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

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 mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, 

mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak 

manajemen. 

Tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi (internal 

maupun ektrernal) capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian 
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yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian 

yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan. 

Tindakan pencegahan khususnya dilakukan melalui proses evaluasi dalam 

penyusunan Rencana Kerja Managerial Tahunan dan hasil monitoring melalui audit 

interim dan evaluasi laporan interim. 

4.5 Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PKM 

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil 

evaluasi/audit dan pengendalian standar.  

2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang 

melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.  
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