


 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pemikiran 

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Darma 

Perguruan Tinggi, dimana setiap dosen di Indonesia diwajibkan untuk 

melaksanakannya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 yang 

menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa Dosen sebagai 

ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya. Kemudian ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 28, bahwa salah satu kegiatan 

pokok dosen adalah meneliti. 

 

Sesuai dengan yang diamanahkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Gentiaras (STIE Gentiaras) sebagai sebuah Perguruan Tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Penyelenggaran 

penelitian tersebut dilimpahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM).  

 

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), 

kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 

civitas akademika STIE Gentiaras diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat 

sehingga derajat dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. LPPM STIE 

Gentiaras terus mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hibah pengabdian masyarakat 

kompetisi dan pengabdian masyarakat reguler. Untuk memperluas peluang dosen 



dalam bidang pengabdian masyarakat, LPPM STIE Gentiaras menawarkan 

kesempatan hibah pengabdian masyarakat kompetisi khusus bagi para dosen. 

Program hibah pengabdian ini telah menjadi agenda tahunan dan perlu terus 

ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. 

 

. 

B. Tujuan 

Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah untuk menjadi landasan dan acuan 

bagi seluruh kerja pengabdian kepada masyarakat di STIE Gentiaras, sehingga 

pelaksana dapat melakukan perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 

penyusunan laporan penelitian dengan efektif dan efisien, sesuai dengan 

standar/kriteria yang telah ditetapkan. 

 

C. Sasaran 

1. Pengambil kebijakan di STIE Gentiaras khusus yang berkaitan dengan 

pengabdian kepada masyarakat dan pendanaannya. 

2. Dosen di lingkungan STIE Gentiaras 

3. Ketua Prodi di lingkungan STIE Gentiaras 

4. Mitra STIE Gentiaras baik pemerintah maupun swasta berkaitan dengan 

penelitian. 

5. Stakeholder penelitian 

 



 

BAB II 

JENIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Hibah pengabdian masyarakat merupakan dana hibah yang diberikan kepada 

dosen STIE Gentiaras dalam upaya meningkatkan kualitas STIE Gentiaras Bandar 

Lampung khususnya pengabdian masyarakat. Jenis Pengabdian kepada 

masyarakat meliputi: 

1. Pengabdian Masyarakat Kompetisi (Grant) 

2. Pengabdian Masyarakat Reguler 

 

Area pengabdian masyarakat yang didanai dalam skema ini ialah sesuai dengan 

ketentuan berikut: 

1. Materi pengabdian harus sesuai dengan latar belakang 

keilmuan dan spesialisasinya (profesinya). 

2. Lokasi pengabdian masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat reguler lokasi pengabdian 

masyarakat sesuai dengan surat permohonan pengabdian yang masuk 

dan berdasarkan usulan dari dosen. 

 



 

BAB III 

PERSYARATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
A. Ketentuan Umum 

Pengabdian internal yang diselenggarakan STIE Gentiaras memiliki sumber 

pendanaan, yaitu dana dari anggaran PT yang dilaksanakan oleh LPPM 

diperuntuk bagi semua dosen STIE Gentiaras. Para dosen yang dapat mengajukan 

dan menerima dana pendanaan pengabdian internal adalah: 

1. Dosen tetap; 

2. Memiliki NIDN; 

3. Materi pengabdian harus original.  

4. Usulan pengabdian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata 

kuliah yang diampu 

5. Pengabdian dapat dilaksanakan secara individual dan diutamakan kelompok 

yang jumlah maksimal dalam satu kelompok adalah 3 orang. 

6. Dosen hanya diperbolehkan menjadi Ketua untuk satu pengabdian dan 

menjadi anggota pada pengabdian yang lain atau kedua-duanya menjadi 

anggota. 

7. Pada tahun yang sama Dosen belum mendapatkan dana pengabdian atau 

Hibah pengabdian dari luar STIE Gentiaras (baik sebagai Ketua maupun 

Anggota). 

8. Lolos seleksi administrasi dari LPPM dan materi pengabdian reviewer STIE 

Gentiaras. 

 

B. Ketentuan Pengajuan Proposal 

Pengajuan Program Pendanaan Penelitian STIE Gentiaras memiliki ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Pengusul dapat mengajukan proposal apabila sudah tidak mempunyai 

tunggakan laporan hasil penelitian. 

2. Pengabdian dapat bersifat multitahun (2-3 tahun). 



3. Tim pengabdian terdiri atas Ketua dan Anggota. Jumlah anggota tim 

maksimal 2 (dua) orang dan diutamakan multidisiplin. Keahlian dan peran 

setiap anggota disesuaikan dengan bidang/aspek penelitian. 

4. Tim pengabdian memiliki rekam jejak (track record) memadai dalam bidang 

yang akan dilakukan sebagaimana tercermin dalam curriculum vitae. 

5. Anggota tim dapat berganti setiap tahun dan harus dari lingkungan STIE 

Gentiaras sesuai dengan kebutuhan. 

6. Tiap pengusul hanya boleh menjadi Ketua atau menjadi anggota dalam satu 

usulan pada tahun yang sama. 

7. Hanya personil tim yang dapat memenuhi luaran sesuai target penelitian 

tahun sebelumnya yang dapat mengajukan usul pada tahun berikutnya. 



BAB IV 

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN 
 

A. Tanggung Jawab dan Wewenang 

1. Ketua LPPM bertanggung jawab atas:  

a. Ketaatan pada prosedur pelaksanaan, pelaksanaan pelayanan dan 

tersedianya pendanaan untuk terjaminnya keberlangsungan pelaksanaan 

kegiatan pengabdian hingga penyelesaian sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dalam kontrak pengabdian. 

b. Pelaksanaan evaluasi proposal pengabdian, mencakup kelengkapan 

administrasi, kesesuaian format proposal dengan panduan, dan evaluasi 

proposal pengabdian untuk menjamin mutu proposal sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

c. Pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pengabdian, mencakup kelengkapan administrasi, kesesuaian format 

monev dengan panduan, dan evaluasi kesesuaian antaran luaran yang 

ditargetkan dan capaian. 

d. Pengumpulan dan evaluasi laporan pengabdian, mencakup kelengkapan 

administrasi, kesesuaian format laporan dengan panduan, dan evaluasi 

laporan melalui seminar ilmiah untuk menjamin mutu laporan pengabdian. 

2. Ketua STIE Gentiaras bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya dan 

peralatan pengabdian yang dimiliki oleh pusat dan/atau laboratorium di 

lingkungan institusi sehingga kegiatan pengabdian dapat berjalan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

3. Ketua Tim Pengabdian bertanggung jawab akan substansi dan mutu kegiatan 

pengabdian sesuai dengan target yang telah ditetapkan Ketua LPPM. 

4. Anggota tim pengabdian bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan 

pengabdian sesuai dengan target yang telah ditetapkan kepada Ketua Tim. 

5. Wakil Ketua II Bagian Keuangan bertanggung jawab atas pencairan, 

pengawasan pemanfaatan dana pengabdian dan bukti-bukti pendukungnya. 

 

B. Tanggung jawab reviewer: 



Reviewer atau komite penilai dibentuk dan ditetapkan oleh LPPM melalui 

keputusan Ketua. 

1. Melakukan penilaian proposal pengabdian, monitoring dan evaluasi 

pengabdian, serta laporan penelitian. 

2. Memberikan penilaian yang jujur dan kritis terhadap sebuah pengabdian. 

3. Merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian. 

4. Melakukan pengecekan plagiarisme dan tidak ikut serta dalam segala bentuk 

plagiarisme 

5. Melakukan penilaian tanpa adanya konflik kepentingan 

6. Menyelesaikan penilaian tepat waktu. 

 

C. Kewajiban Penerima Dana Penelitian 

1. Melakukan pencatatan semua penggunaan dana hibah dalam satu buku 

penggunaan dana, disertai dengan bukti-bukti yang sah. 

2. Melaporkan secara bertahap tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan 

pengabdian dalam satu buku khusus (logbook) dan menyampaikan 

laporannya kepada LPPM. 

3. Kelalaian yang menyebabkan tidak terselesaikannya pengabdian sehingga 

luaran yang dijanjikan tidak terpenuhi oleh setiap penerima dana menjadi 

tanggungjawab penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Setiap penerima dana yang melakukan tindakan penyalahgunaan/ 

penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan akan 

ditindak/diberikan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

5. Ketua Tim Pengabdian yang mewakilkan kepada anggota pada saat 

pemaparan harus melimpahkan status peneliti utama kepada anggota yang 

mewakili dan penggantian itu diketahui oleh lembaga penelitian. 

6. Pengabdian  yang dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian, diberi sanksi 

tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian dalam kurun waktu 2 

tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya. 

7. Penerima hibah wajib mendesiminasikan hasil pengabdian masyarakatnya di 

STIE Gentiaras 



BAB V 

DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
A. Sumber Dana PKM 

Sumber dana pengabdian internal STIE Gentiaras berasal dari anggaran Perguruan 

Tinggi melalui LPPM.  

 

B. Besar Dana PKM 

Jumlah dana penelitian untuk setiap proposal penelitian yang disetujui oleh LPPM 

sebesar Rp.2.500.000,- per dosen per semester. Dana ini termasuk dana yang 

dibutuhkan untuk luaran pengabdian seperti publikasi jurnal, pemberdayaan 

masyarakat berupa jasa, produk atau barang, ataupun pengurusan hak cipta. Tentu 

saja tidak menutup kemungkinan bahwa sumber dana berasal dari pribadi peneliti. 

 

C. Pencairan Dana PKM 

Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pertama, setelah usulan kegiatan pengabdian disetujui oleh Ketua 

LPPM, dana diberikan sebesar 75%. 

2. Tahap Kedua, setelah pengusul menyerahkan laporan akhir dan laporan 

keuangan yang diserahkan oleh dan telah disetujui oleh Ketua LPPM, dana 

diberikan sebesar 25%. 

3. Pencairan dana pengabdian dilakukan setelah proposal yang diajukan lulus 

seleksi dan mendapat persetujuan Ketua STIE Gentiaras dan Ketua LPPM. 



 

BAB VI 

LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
A. Luaran PKM 

Program pengabdian internal STIE Gentiaras harus dapat menghasilkan luaran 

yang terukur dalam kurun waktu tertentu, antara lain berupa : 

1. Pemberdayaan masyarakat berupa jasa, produk atau barang 

2. Publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional, jurnal nasional 

terakreditasi, jurnal nasional tidak terakreditasi, prosiding seminar 

internasional atau seminar nasional, atau buku teks/ buku ajar. 

3. Hak paten, hak cipta, HKI, dan lainnya. 

 



 
BAB VII 

SISTEMATIKA PENULISAN 
 

A. Proposal Pengabdian  

1. Ketentuan Penulisan 

Proposal pengabdian internal STIE Gentiaras ditulis dengan : 

a. Menggunakan model huruf Times New Roman 

b. Ukuran huruf 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan proposal 

satu spasi, Ukuran kertas A-4, Margin atas, bawah, kanan 3 cm, 

sedangkan kiri 4 cm. 

c. Menggunakan format proposal seperti contoh pada lampiran yang tersedia. 

d. Melampirkan organisasi tim pengabdian dan pembagian tugas (Lampiran 

B). 

e. Melampirkan biodata Ketua dan Anggota Tim Pengabdian (Lampiran B). 

f. Melampirkan Surat Pernyataan Personalia Pengabdian (Lampiran B). 

 

2. Ketentuan Sistematika Penulisan  

Penulisan proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Halaman Sampul (Lampiran ....) 

b. Halaman Pengesahan (Lampiran ...) 

c. RINGKASAN 

Berisi masalah dan tujuan yang ingin dicapai serta target khusus yang 

ingin diperoleh dalam kegiatan pengabdian serta metode yang akan 

dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan penelitian ini harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan 

yang akan dilakukan dari awal sampai akhir serta memuat Target Luaran. 

d. DAFTAR ISI 

e. BAB 1. PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Uraikan secara ringkas, jelas dan selengkap mungkin kondisi mitra saat 

ini, tampilkan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang 



mendukung informasi kondisi mitra, jelaskan makna eksistensi mitra 

terhadap lingkungannya (dampak keberadaannya). 

B. Permasalahan Mitra 

Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra, tuliskan secara jelas 

justifikasi Anda bersama mitra dalam menentukan permasalahan prioritas 

yang harus ditangani, usahakan permasalahannya bersifat spesifik, 

konkret serta benar- benar merupakan permasalahan mitra. 

f. BAB 2. SOLUSI YANG DITAWARKAN 

Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi 

program, tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah 

solusi atas persoalan yang disepakati bersama, uraikan bagaimana 

partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.  

g. BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Merupakan uraian secara rinci terkait metode yang digunakan meliputi 

tahapan-tahapan kegiatan, lokasi pengabdian,  Metode harus menjelaskan 

secara utuh tahapan kegiatan pengabdian yang jelas, indikator capaian 

yang terukur di setiap tahapan.  

h. BAB 4. ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL  

Anggaran biaya merupakan uraian anggaran kegiatan yang dibutuhkan 

dan mengacu pada anggaran yang sudah ditentukan oleh pihak institusi. 

Anggaran disusun seperti tabel berikut, namun secara rinci dilampirkan 

dalam lampiran proposal. 

Tabel 1. Ringkasan Anggaran 

No Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp) 

1 Honor tim pengabdian (maks 30%)  

2 Peralatan Penunjang  

3 Bahan Habis Pakai  

4 Perjalanan  

5 Lain-Lain: administrasi, publikasi, seminar, 

laporan, lainnya 

 

JUMLAH  

 

 

Jadwal pengabdian merupakan jadwal yang dibuat berdasarkan rencana-

rencana tahapan penelitian yang jelas dan dibuat dalam bentuk tabel 

seperti berikut: 



 

Tabel 2. Contoh Jadwal Pengabdian 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kegiatan 1         

2 Kegiatan 2         

          

dst          

 

i. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau 

penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 

mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman 

dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

j. Lampiran-Lampiran ( Format terlampir) 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran. (Lampiran ) 

Lampiran 2. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas (Lampiran .... 

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota ( Lampiran 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengabdian. (Lampiran ) 

Lampiran 5. Surat Kontrak 

 

 

B. Log Book atau Catatan Harian 

Laporan pelaksanaan pengabdian dengan cara mengisi buku harian (log book). 

Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan pengabdian. Log book 

sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut: 

1. Nomor urut 

2. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal. 

3. Kegiatan yang dilakukan 

4. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, 

gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya. 

5. Kendala-kendala 

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana berikut: 

 



Tabel 3. Contoh Log book 

No Hari, 

Tanggal 

Kegiatan Catatan 

Kemajuan 

Kendala 

1     

2     

dst     

 

C. Laporan Akhir Penelitian 

1. Ketentuan Penulisan 

Laporan akhir pengabdian internal STIE Gentiaras ditulis dengan : 

a. Menggunakan model huruf Times New Roman 

b. Ukuran huruf 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan penelitian 

satu spasi dan Ukuran kertas A-4, Margin atas, bawah, kanan 3 cm, 

sedangkan kiri 4 cm. 

c. Melampirkan draft artikel yang akan / telah dikirim ke jurnal nasional atau 

internasional 

d. Produk pengabdian yang dihasilkan (jika ada). 

e. Buku catatan harian kegiatan pengabdian (log book) dan kemajuan 

kegiatan. 

f. Laporan penggunaan dana pengabdian (100%). 

g. Pelaksanaan pengabdian (termasuk penggunaan dana) harus 

terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan 

hasilnya. 

 

2. Ketentuan Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan akhir disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Halaman Sampul (Lampiran ....) 

b. Halaman Pengesahan (Lampiran ...) 

c. RINGKASAN  

Ringkasan berisi tujuan kegiatan, teknik sampling, metode yang dipakai 

dalam pencapaian tujuan tersebut dan pelaksanaan, serta hasil. Ringkasan 

harus mampu menguraikan secara singkat dan jelas tentang pelaksanaan 

dan hasil kegiatan pengabdian  internal yang dilakukan serta luaran yang 

telah tercapai. 



d. KATA PENGANTAR 

e. DAFTAR ISI 

f. DAFTAR TABEL 

g. DAFTAR GAMBAR 

h. DAFTAR LAMPIRAN 

i. BAB 1. PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

Uraikan secara ringkas, jelas dan selengkap mungkin kondisi mitra saat 

ini, tampilkan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang 

mendukung informasi kondisi mitra, jelaskan makna eksistensi mitra 

terhadap lingkungannya (dampak keberadaannya). 

B. Permasalahan Mitra 

Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra, tuliskan secara jelas 

justifikasi Anda bersama mitra dalam menentukan permasalahan prioritas 

yang harus ditangani, usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret 

serta benar- benar merupakan permasalahan mitra. 

j. BAB 2. SOLUSI YANG DITAWARKAN 

Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi 

program, tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah 

solusi atas persoalan yang disepakati bersama, uraikan bagaimana 

partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.  

k. BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Merupakan uraian secara rinci terkait metode yang digunakan meliputi 

tahapan-tahapan kegiatan, lokasi pengabdian,  Metode harus menjelaskan 

secara utuh tahapan kegiatan pengabdian yang jelas, indikator capaian 

yang terukur di setiap tahapan.  

l. BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

m. BAB 5. KESIMPULAN  

n. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau 

penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 



mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman 

dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

o. Lampiran-Lampiran ( Format terlampir) 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Kegiatan Pengabdian. (Lampiran ...) 

Lampiran 2. Jadwal Kegiatan pengabdian internal. (Lampiran ...) 

Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas (Lampiran .... 

Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota ( Lampiran ...) 

Lampiran 5. Surat pernyataan ketua tim pengabdian. (Lampiran 1.7) 

Lampiran 6. Surat Kontrak (Lampiran ...) 

Lampiran 7. Luaran Pengabdian (Draft Artikel/Seminar/model) 



 

 

BAB VIII 

SELEKSI PROPOSAL 

 

Seleksi proposal pengabdian dilaksanakan/dikoordinasikan oleh LPPM dengan 

melihat kelengkapan proposal, kesesuaian format proposal, kelayakan dan 

ketajaman proposal (isi, jadwal, dan biaya). Tahapan-tahapannya adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketua LPPM menerbit pengumuman/surat edaran, ditujukan kepada seluruh 

dosen tetap STIE Gentiaras yang berisi kalender kegiatan pengabdian 

internal. 

2. Ketua Tim Pengabdian mengajukan proposal pengabdian kepada Ketua 

LPPM secara kolektif disertai dengan halaman pengesahan proposal 

pengabdian yang telah ditandatangani Kaprodi. 

3. LPPM melakukan pengecekan kelengkapan administrasi, kesesuaian format 

proposal dan fisik proposal. Kalau tidak sesuai aturan proposal dikembalikan 

untuk diperbaiki. 

4. Ketua LPPM bersama reviewer internal STIE Gentiaras melakukan evaluasi 

proposal pengabdian dan dapat menjadwalkan dan menyelenggarakan desk 

evaluation dan/atau presentasi proposal bila diperlukan. 

5. Penilaian akan diberikan Reviewer dengan menambahkan komentar dan jika 

proposal dinilai memerlukan perbaikan, Ketua Tim Pengabdian harus 

melakukan penyempurnaan proposal pengabdian sesuai saran reviewer 

sebelum dikembalikan kepada LPPM. 

6. Evaluasi Proposal akan diakhiri dengan penandatangan Berita Acara 

Pelaksanaan evaluasi. 

7. Ketua LPPM mengumumkan hasil Pelaksanaan Evaluasi sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

8. Ketua LPPM mengajukan ke Ketua untuk diterbitkan surat Keputusan Rektor 

tentang penerima dana pengabdian internal. 



9. Berdasarkan Keputusan Ketua tersebut LPPM membuatkan Perjanjian 

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian/Surat Kontrak yang akan ditandatangani 

oleh Ketua LPPM dan Ketua Tim Pengabdian. 

10. LPPM mengadakan pertemuan yang wajib dihadiri oleh semua Ketua Tim 

Pengabdian, dan anggota yang disetujui proposalnya, sekaligus 

penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/Surat Kontrak. 

11. Pencairan dana tahap 1 yaitu sebesar 75% dilakukan setelah penandatanganan 

kontrak. 

12. Proses Selesai. 

 

 



  

BAB IX 

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN 
 

A. Pelaksanaan Monev 
1. Secara detil, pelaksanaan penilaian dan review mengikuti tahapan berikut: 

a. Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana; 

b. Penilaian laporan antara (progress); 

c. Validasi Log Book; 

2. Reviewer menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian proposal, 

instrumen penilaian laporan antara (progress) dan instrumen laporan akhir. 

Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional 

pengabdian. 

3. Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu: (1) materi atau substansi dan (2) 

rencana anggaran biaya (RAB). 

4. Reviewer melakukan pengecekan Log book atau catatan harian pengabdian 

yang berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk 

memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. 

5. Reviewer melakukan pengukuran luaran yang telah dijanjikan oleh pelaksana 

penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani 

6. Reviewer melakukan pengecekan kelengkapan laporan akhir. 

7. Reviewer memeriksa laporan keuangan dan melihat kesesuaiannya antara 

realisasi dan rencana pembiayaan. 

8. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, 

tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel. 

 

B. Kriteria Keberhasilan Penelitian 
1. Pengajuan dan evaluasi proposal pengabdian berjalan sesuai jadwal dan 

aturan; 

2. Kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan 

pengabdian. 

3. Laporan akhir pengabdian dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian pelaksanaan pengabdian. 



4. Laporan keuangan pemanfaatan dana pengabdian dapat 

dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pendukungnya dan dikumpulkan 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan 

pengabdian. 

5. Laporan pengabdian diproses dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pengabdian. 

6. Kegiatan pengabdian telah menghasilkan capaian sesuai dengan rencana 

luaranyang dituliskan pada proposal. 



 

Lampiran 1 Format Halaman Sampul Proposal Pengabdian 

               

 

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(INTERNAL) 

Warna Sampul Kuning 

JUDUL PENGABDIAN 

 

TIM PENGUSUL 

Nama Ketua (NIDN)  

Nama Anggota (NIDN) 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS 

TAHUN .... 



 

Lampiran 2 Format Halaman Sampul Laporan Akhir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(INTERNAL) 

Warna Sampul Kuning 

JUDUL PENGABDIAN 

 

TIM PENGUSUL 

Nama Ketua (NIDN)  

Nama Anggota (NIDN) 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS 

TAHUN .... 

Nomor Surat Kontrak Pengabdian 

 



 

Lampiran 3. Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Judul Pengabdian ............................................................ :    

   ........................................................................................  

2. Mitra Program ................................................................. :   

3. Ketua Tim Pengusul 

a. Nama ............................................................................... :   

b. NIDN ............................................................................... :   

c. JabFung ........................................................................... :   

d. Prodi ................................................................................ :   

e. No HP .............................................................................. :   

f. Email ............................................................................... :   

4. Anggota Tim Pengusul  

a. Jumlah Anggota .............................................................. :   

b. Nama Anggota 1 .............. :  Bidang 

Keahlian:.................. 

c. Nama Anggota 2 .............. :  Bidang 

Keahlian:.................. 

d. Mahasiswa Terlibat :  orang 

5. Lokasi Kegiatan/Mitra 

a. Desa/Kecamatan .............................................................. :   

b. Kabupaten/Kota............................................................... :   

c. Propinsi ........................................................................... :   

d. Jarak PT ke lokasi ........................................................... :   

6. Luaran yang dihasilkan ................................................... :   

7. Waktu Pelaksanaan : bulan 

8. Perkiraan Biaya ............................................................... :  

9. Sumber Dana .................................. : Internal 

STIE Gentiaras dan  (sumber lain) 

 

  

 Bandar Lampung, ... 

Mengetahui, 

Ketua STIE  Ketua Peneliti, 

 

 

(Nama Ketua)      (Nama Ketua) 

NIDN.   NIDN. 

Menyetujui, 

Ketua LPPM 

 

 

(Nama Ketua LPPM) 

 NIDN. 



 

Lampiran 4. Halaman Pengesahan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No. Kontrak Pengabdian 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

10. Judul Pengabdian ............................................................ :    

   ........................................................................................  

11. Mitra Program ................................................................. :   

12. Ketua Tim Pengusul 

g. Nama ............................................................................... :   

h. NIDN ............................................................................... :   

i. JabFung ........................................................................... :   

j. Prodi ................................................................................ :   

k. No HP .............................................................................. :   

l. Email ............................................................................... :   

13. Anggota Tim Pengusul  

e. Jumlah Anggota .............................................................. :   

f. Nama Anggota 1 .............. :  Bidang 

Keahlian:.................. 

g. Nama Anggota 2 .............. :  Bidang 

Keahlian:.................. 

h. Mahasiswa Terlibat :  orang 

14. Lokasi Kegiatan/Mitra 

e. Desa/Kecamatan .............................................................. :   

f. Kabupaten/Kota............................................................... :   

g. Propinsi ........................................................................... :   

h. Jarak PT ke lokasi ........................................................... :   

15. Luaran yang dihasilkan ................................................... :   

16. Waktu Pelaksanaan : bulan 

17. Biaya ............................................................................... :  

18. Sumber Dana .................................. : Internal 

STIE Gentiaras dan  (sumber lain) 

 

  

 Bandar Lampung, ... 

Mengetahui, 

Ketua STIE  Ketua Peneliti, 

 

 

(Nama Ketua)      (Nama Ketua) 

NIDN.   NIDN. 

Menyetujui, 

Ketua LPPM 



 

 

(Nama Ketua LPPM) 

 NIDN. 

Lampiran 5. Justifikasi Anggaran 

 

1. Honor 

Honor 
Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(jam/minggu) 
Minggu 

Total 

Honor 

Ketua     

Anggota 1     

Anggota 2     

Sub Total (Rp)  

 

2. Peralatan Penuntang 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total Biaya 

Penunjang 

Peralatan 1     

Peralatan 2     

.......     

Sub Total (Rp)  

 

3. Bahan Habis Pakai 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Biaya 

Bahan 

Material 1     

Material 2     

.......     

Sub Total (Rp)  

 

4. Perjalanan 

Perjalanan 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total Biaya 

Perjalanan 

Perjalanan ke     

Perjalanan ke     

.......     

Sub Total (Rp)  

 

5. Lain-Lain 

Kegiatan Justifikasi  Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Biaya 

Lainnya 

Lain-lain 

(administrasi, 

    



publikasi, seminar, 

lainnya) 

.......     

Sub Total (Rp)  

 

Total Anggaran yang 

Diperlukan (Rp) 
 

Terbilang  



 

Lampiran 6. Format Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas 

 

No Nama/NIDN 
Jabatan 

Penelitian 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/Minggu) 

Uraian 

Tugas 

  Ketua    

  Anggota 1    

  Anggota 2    

 



 

Lampiran 7. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 

 

A. Identiras 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) ................................................. : 

2. Jenis Kelamin : 

3. NIDN/NUPN : 

4. Tempat Tanggal Lahir : 

5. Email  ............................................................ : 

6. Nomor Telepon/HP : 

7. Alamat Rumah : 

8. Mata Kuliah yang Diampu ....................................................... : 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Perguruan Tinggi    

Bidang Ilmu    

Tahun Masuk-

Lulus 

   

 

C. Penelitian Selama 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Rp) 

     

     

     

 

D. Pengabdian Selama 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Rp) 

     

     

     

 

E. Publikasi Artikel Selama 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel 
Nama 

Jurnal 
Volume/No/Tahun/Link 

    

    

    

 

F. Pemakalah Seminar Selama 5 Tahun Terakhir 

No 
Nama Temu 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Waktu dan 

Tempat 

    



    

    

 

G. Karya Buku  Selama 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Penerbit 

    

    

    

 

H. Perolehan HKI Selama 10 Tahun Terakhir 

No 
Judul Tema 

HKI 
Tahun Jenis Nomor P/D 

     

     

     

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 

kemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan, 

saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan 

sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

penelitian. 

 

  Bandar Lampung, ...............................  

  Ketua/Anggota Pengusul 

 

 

 

  (Nama Lengkap)



 

Lampiran 8. Surat Pernyataan Ketua 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS 

BANDAR LAMPUNG 
Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145 

Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193 

Website: http://www.ptsgentiaras.ac.id/email:gentiaras@gmail.com 

 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama :   ......................................................................................  

NIDN :   ......................................................................................  

Pangkat/Golongan  :   ......................................................................................  

Jabatan :   ......................................................................................  

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: 

   

   

 

Yang diusulkan dalam skema pengabdian untuk tahun anggaran .......... bersifat 

original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana 

dikemudian hari ditermukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke kas Institusi. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 

 

 Bandar Lampung, ... 

Mengetahui, 

Ketua LPPM  Yang menyatakan, 

 

 

 

(Nama Ketua)      (Nama Ketua) 

NIDN.   NIDN. 

  

 
 

 

Materai 6000 



 

Lampiran 9. Formulir Penilaian Proposal 

 

FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  

SEMESTER .... TAHUN AKADEMIK ........ 

 

Fakultas/Program Studi :____________________________________________ 

Judul PKM   :____________________________________________ 

Jumlah Tim PKM  :____________________________________________ 

Waktu PKM   :____________________________________________ 

Biaya PKM   :____________________________________________ 

 

 

No Kriteria Acuan Penelitian Bobot Nilai Skor 

1 Perumusan Masalah Ketajaman Perumusan masalah dan 

Tujuan pengabdian masyarakat 

15   

2 Manfaat Hasil PKM Pengembangan IPTEKS, Pembangunan, 

dan/atau pengembangan kelembagaan 

20   

3 Tinjauan Pustaka Sudi pustaka/kemajuan yang telah 

dicapai dan studi pendahuluan 
15   

4 Metode Metodepengabdian masyarakat 20   

5 Output dan Outcome 

PKM 

Rumusan output penelitian dan outcome 

pengabdian masyarakat 
30   

Jumlah 100   

Catatan: 

1. Setiap kriteria diberi skor 1,2,3,4, atau 5  

( 1=sangat kurang, 2=kurang, 3=sedang, 4=baik,5=sangat baik) 

2. Diterima/ditolak : 

3. Saran/rekomendasi : 

 

 

Bandar Lampung,……………………… 

Reviewer 

 

 

 

 

(………………………………………..) 



 

Lampiran 10. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

FORMAT PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  

SEMESTER ..... TAHUN AKADEMIK ...... 

 

Fakultas/Program Studi :____________________________________________  

Judul PKM   :____________________________________________ 

Jumlah Tim PKM  :____________________________________________ 

Waktu PKM   :____________________________________________ 

Biaya PKM   :____________________________________________ 

 

 

No Kriteria Acuan Penelitian Bobot Nilai Skor 

1 Perumusan Masalah Ketajaman Penyelesaian masalah dan 

tercapainya tujuan pengabdian 

masyarakat 

15   

2 Manfaat Hasil PKM Pengembangan IPTEKS, Pembangunan, 

dan/atau pengembangan kelembagaan 
20   

3 Tinjauan Pustaka Sudi pustaka/kemajuan yang telah 

dicapai dan studi pendahuluan 

15   

4 Metode Metodepengabdian masyarakat 

Kesiapan melakukan presentasi 
20   

5 Output dan Outcome  Menghasilkan luaran yang sesuai 

dengan bidang PKM  

Berupaya upload jurnal 

30   

Jumlah 100   

Catatan: 

1. Setiap kriteria diberi skor 1,2,3,4, atau 5  

(1=sangat kurang, 2=kurang, 3=sedang, 4=baik,5=sangat baik) 

2. Diterima/ditolak : 

3. Saran/rekomendasi : 

 

 

 

Bandar Lampung,…………………………... 

Reviewer 

 

 

 

 

(…………………………………………….) 

 





 

 

SUMBER PUSTAKA 

 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 


