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1. Tujuan 

• Memastikan evaluasi pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Politeknik Negeri Batam dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

2. Ruang Lingkup 

• Proses evaluasi pengelolaan kegiatan penelitian dilakukan oleh KKT 

• Proses evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Jurusan 
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3. Uraian Prosedur 

Diagram Alir Proses Bisnis 
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Uraian Diagram Alir 

KPI Catatan 

B.2.3.4 KKT melaksanakan penelitian yang bermitra dengan masyarakat, industri, pemerintah, 
perguruan tinggi, atau lembaga lainnya minimal 1 penelitian dalam 3 tahun.*) 

B.2.7.3.g Polibatam memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 
aspek#):  

Polibatam melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan 
ditindak lanjuti. 

B.2.7.5.k P3M wajib: 

menyusun laporan kinerja kegiatan Penelitian yang dikelolanya.  

B.2.7.4 Polibatam memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek 
(komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu), yang dibuat oleh 
pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. #) 

B.3.4.2 
 

P3M menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi:  

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 

 

4. Data 

No Nama Data Berkas 
Lokasi 

Penyimpanan 
Masa 

Penyimpanan 

1.  Kendala dan rekomendasi Kendala dan rekomendasi 
pelaksanaan penelitian dan 
pengabdian dari Jurusan dan 
KKT 

Cloud P3M 5 tahun 

2.  Laporan Evaluasi Diri P3M No.FO.2.3.1 Format Laporan 
Evaluasi Diri Pusat P2M 

Cloud P3M 5 tahun 

 


