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Deskripsi
Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat,
dibutuhkan standar untuk pemanfaatan sarana sarana dan prasarana yang
ada di Universitas Gunadarma dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas
perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh LPM Universitas
Gunadarma yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan abdimas paling
sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Universitas
Gunadarma. Sarana dan prasarana dimaksud, untuk perabot dan peralatan
terdiri atas :
a. Perabot kerja 1 set/ruang
b. 1 set peralatan kantor
c. 1 set peralatan komunikasi
d. 1 set perabot penyimpanan
Selain perabot dan peralatan di atas juga dicakup teknologi baik berupa
teknologi perangkat lunak maupun teknologi perangkat keras, dan juga
bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan.
Pendayagunakan sarana dan prasaran bagi kegiatan Abdimas dapat
dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi
atau bisa melakukan
kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan
prasarana yang tidak dimiliki. Sebelum pendayagunaan sarana dan
prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis
kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan
prasarana pengabdian kepada masyarakat.
Kriteria
1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk
proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Penggunaan sarana dan prasarana Universitas Gunadarma oleh Dosen,
untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur
penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
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Elemen Standar
1. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pengelolaan sarana dan
prasarana pengabdian pada masyarakat.
2. Benchmark dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat
bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan
pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
Standar Mutu
No.
Standar
1
Prasarana

Kriteria

1.1.

Kesesuaian dan tujuan
penggunaan berbagai
ruangan

1.2.

Suasana ruangan

1.3.

Kenyamanan ruangan

2
2.1.

Sarana
Perabotan kantor dan 1. Tempat duduk nyaman. Perlengkapan
ruang kelas (meja, kursi,
kantor/ruangan modern.
papan tulis dan alat bantu 2. Peralatan kuliah/pembelajaran (OHP, proyektor
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1. Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan
penggunaan yang khusus.
2. Ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
3. Ada berbagai laboratorium khusus yang
memenuhi persyaratan kesehatan dan
keselamatan kerja.
4. Bentuk/disain ruangan yang sesuai kegunaannya.
5. Lokasi mudah dicapai.
6. Ada tempat penyimpanan yang baik, terutama
bagi bahan-bahan berbahaya
7. Ruangan memenuhi kriteria untuk keselamatan
yang ditentukan.
1. Menyenangkan
2. Pembagian ruangan baik.
1.
2.
3.
4.

Lantai berkarpet (standar BAN PT untuk skor 5)
Akustik baik dan sistem suara terkendali.
Suhu ruangan dan ventilasi baik.
Penerangan baik.
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No.

Standar
kegiatan lainnya)

2.2.

Perpustakaan
(bahan
pustaka : buku, jurnal, dsb)

2.3.

Peralatan
laboratorium,
studio, bengkel, kebun
percobaan, dsb
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Kriteria
LCD, proyektor slide, proyektor film, papan tulis
putih dan hitam) cukup dan baik
1. Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas
ragamnya.
2. Bahan pustaka yang paling mutakhir tersedia.
3. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan
pustaka tersedia cukup.
4. Ruangan perpustakaan modern dan luas serta
menyenangkan.
5. Tempat
duduk
cukup
bagi
pengguna
perpustakaan.
6. Tersedia tempat khusus (carrel atau stall) untuk
setiap mahasiswa program pascasarjana.
7. Perpustakaan memiliki faktor pemakaian yang
baik. Jam buka 24 jam.
8. Pemeliharaan perpustakaan baik.
9. Pelayanan perpustakaan modern dan efisien.
10. Ada kebijaksanaan tertulis mengenai pemenuhan
kebutuhan bahan pustaka untuk masa kini dan di
masa yang akan datang.
11. Ada
program
berkesinambungan
untuk
pengadaan bahan pustaka.
12. Mempunyai banyak komputer yang dihubungkan
dengan jaringan lokal dan internet
1. Peralatan laboratorium cukup jumlahnya bagi
mahasiswa/kegiatan Abdimas. Baik tipe dan
macamnya beragam. Dan sering dimanfaatkan
oleh program studi atau instansi lain. Kualitas
peralatan modern dan mutakhir. Beberapa di
antaranya merupakan state of the art. Semuanya
memenuhi standard persyaratan (industri)
2. Ada model untuk kebutuhan dana di masa yang
akan datang.
Tersedia dana untuk pemeliharaan dan upgrading
peralatan.
3. Tersedia dana dari luar.

Page 3 of 4

Standar Sarana dan Prasarana Abdimas 2017

No.

Standar
4.
5.
6.
7.
8.

9.

3

Fasilitas Komputer

1.

2.
3.
4.

5.
4

Fasilitas Pendukung
Prasarana
dan
sarana untuk menfasilitasi
Abdimas
yang
terkait
dengan
bidang
ilmu
Program Studi dan area
sasaran kegiatan

Kriteria
Peralatan memiliki faktor pemakaian yang baik:
teknisi pendukung sangat terampil.
Peralatan secara rutin dipelihara dengan baik.
Akses terhadap penggunaan peralatan diberikan
secara baik dan wajar.
Fasilitas dipelihara dengan baik.
Ada kebijaksanaan mengenai keperluan sekarang
dan di masa depan mengenai peralatan
laboratorium/studio/ lapangan. Ada inventarisasi
peralatan.
Ada program berkesinambungan untuk
penggantian dan peningkatan.
Ada daftar prioritas.
Tersedia komputer dan perangkat lunak yang
cukup mutakhir, dan ditempatkan dalam ruang
khusus komputer.
Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai
lainnya selama 24 jam.
Ruang komputer modern dan luas,
menyenangkan.
Pemakaian komputer sangat tinggi, rata-rata > 8
per hari. Ada kebijaksanaan pemeliharaan dan
modernisasi komputer yang didukung dananya.
Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
Tersedianya prasarana dan sarana untuk
menfasilitasi Abdimas yang terkait dengan bidang
ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan,
seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, lab.
School, dan lainnya.

Dokumen/Rekaman yang diperlukan
1.

Daftar sarana dan prasarana
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