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KATA PENGANTAR
Dinamika kehidupan masyarakat senantiasa berkolerasi erat dengan berkembangnya
kebutuhan permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian dari pihak Perguruan
Tinggi. Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu unsur kegiatan Tri
Darma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan, permassalahan dan
tantangan yang ada di masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan da teknologi
yang berdampak langsung pada nilai kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk
mendukung dan mempercepat proses pelaksanaannya, pada tahun anggran 2018 Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman akan menyelenggarakan Program
Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Mutu Pendidikan
dan Teknologi Tepat Guna. Sebagai acuan pelaksanaan program tersebut maka disusunlah Buku
Panduan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis hasil Penelitian
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Teknologi Tepat Guna.
Buku Panduan Pengembangan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Berbasis Hasil-Hasil Penelitian, Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Teknologi Tepat Guna ini
berisi pedoman tentang sistematika proposal yang terdiri atas : Pendahuluan, Tujuan, Manfaat.
Luaran, Waktu Kegiatan, Susunan Organisasi Peneliti, Skema Pembiayaan, dan Tata cara.
Pengajuan Proposal dan Seleksi. Dengan panduan ini diharapkan mekanisme pen'gajuan
proposal penelitian, mekanisme evaluasi, pelaksanaan penelitian, dan pemantauannya dapat
dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Selain itu diharapkan buku panduan ini juga dapat
memperlancar pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak terkait dan sama sekali tidak
dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan.
Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan
aktif sejak penyusunan draf panduan sampai dengan terbitnya panduan Pengembangan
Program
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian
Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Teknologi Tepat Guna.

Samarinda, 1 April 2018
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si
NIP. 19660520 199103 1 006
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PANDUAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG
FKIP Universitas Mulawarman (UNMUL) sebagai salah satu institusi perguruan tinggi yang
menghasilkan calon-calon guru di Kalimantan Timur harus menempatkan diri pada posisi
terkemuka dan menjadi trend setter pendidikan tinggi di Kaltim. Tuntutan dan
masyarakat,

mendorong FKIP UNMUL

Pengabdian pada masyarakat

untuk

harapan

berusaha mendorong pelaksanaan

yang bermanfaat bagi masyarakat dan menaikkan daya

saing bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh FKIP UNMUL adalah memfasilitasi
program Pengabdian pada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi
dan pendidikan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang
diharapkan mampu mendorong perabadan, kinerja, kemandirian, peningkatan mutu
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal
20 mengamanatkan setiap perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma
Perguruan Tinggi yang terdiri atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa Pengabdian pada masyarakat

di

perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa bahwa
Standar Nasional penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi kriteria minimal
tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang
berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya
setiap perguruan tinggi harus selalu meningkatkan kualitas penelitian dan Pengabdian pada
masyarakat guna meningkatkan standar perguruan tinggi tersebut.
Berdasarkan visi kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 20152019

yaitu “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan

inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan
untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan
kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta
perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan, dan penerapan
4
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iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. Maka
dirumuskanlah misi Kemenristek Dikti yaitu 1). Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu
pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2). Meningkatkan
kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
Selanjutnya berdasarkan visi FKIP Unmul :
“Menjadi Fakultas yang memberi layanan prima untuk membentuk tenaga pendidik
professional dan berkarakter di bidang pendidikan untuk memperoleh rekognisi internasional
tahun 2024”
dan Misi FKIP UNMUL adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang professional berbasis riset dan menghasilkan
produk pendidikan inovatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan
swasta sebagai kontribusi pada pembangunan daerah dan nasional.
2. Melaksanakan riset dengan fokus pada penguatan riset dasar (basic research) dan riset
implementatif

(applied

research)

bidang

pendidikan

dengan

muara

pada

paten/HKI/publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama bidang pendidikan di
tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Meningkatkan

kemandirian

mahasiswa

dengan

memperkuat

kreatifitas,

jiwa

kewirausahaan serta ketajaman bakat melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka menyediakan layanan prima dan
kerjasama untuk menghasilkan tenaga pendidik yang mandiri, unggul dan berkarakter.
Maka jawaban yang paling tepat untuk menjalankan visi dan misi besar tersebut
adalah staf pengajar FKIP Unmul dapat melaksanakan kegiatan Penelitian dan pengabdian
pada masyarakat dengan baik dan berkelanjutan. Sejak 3 tahun terakhir FKIP Universitas
Mulawarman senantiasa meningkatkan anggaran/dana untuk memberi kesempatan staf
pengajarnya melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian mada masyarakat. Hal ini telah
selaras dengan Visi dan Misi kemenristek Dikti penelitian dan pemgabdian pada masyarakat
secara optimal.

Sasaran program dan

luaran penelitian

dan pengabdian kepada

masyarakat ini meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya
relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi
dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

B. LANDASAN HUKUM
Beberapa dasar hukum pelaksanaan tugas Kemenristekdikti bidang riset mengacu pada
peraturan perundangan adalah sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan
ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (3) Pemerintah
berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi danfasilitas, serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.
Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah berperan mengembangkan
instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif,
penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan, Perluasan,
dan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015
Tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian
Riset Dan Teknologi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Renstra Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2014

Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia 44
Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Permenristek-Dikti No. 9 tahun 2015 tentang organisasi dan tatakelola Universitas
Mulawarman.
C. TUJUAN
Tujuan pemberian hibah Pengabdian kepada Masyarakat Masyarakat, agar dosen dapat
melaksanakan Pengabdian pada masyarakat yang dapat dimanfaatkan secara rill oleh
masyarakat/pelaku pendidikan sehingga dapat membantu peningkatan mutu pendidikan dan
kesejahteraan masyarakat. Tujuan khusus pemberian hibah Pengabdian pada masyarakat
kompetisi di FKIP Unmul adalah :
1.

Membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.

Meningkatkan kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat.

3.

Meningkatkan kepekaan sosial dosen terhadap kebutuhan masyarakat.
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D. MANFAAT
Manfaat dari Hibah Kompetisi Tingkat Fakultas ini adalah
1. Mampu meningkatkan kompetensi dosen melaksanakan Pengabdian pada masyarakat
2. Membantu percepatan capaian visi dan misi FKIP Unmul memperoleh rekognisi
internasional
3. tergali berbagai potensi dosen untuk mengimplementasikan hasil risetnya untuk
berkontribusi pada pembangunan nasional dan daerah
4. Tersedianya wahana interkasi penerapan iptek perguruan tinggi kepada masyarakat
dalam bidang Pengabdian pada masyarakat
5. Terjalin kemitraan yang harmonis antara perguruan tinggi dan masyarakat
6. Meningkatkan kreativitas, daya pikir, inovasi dan kerbagai keterampilan lain baik soft skill
maupun hard skill di masyarakat.
E. LUARAN
Luaran dari Hibah Pengabdian pada masyarakat Kompetisi Tingkat Fakultas ini
adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional.

Luaran tambahan yang

diharapkan dari Pengabdian pada masyarakat ini adalah :
1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional
2. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, Nasional maupun Internasional,
3. Pengayaan bahan ajar berdasarkan bidang kajian
4. Produk terapan yang dapat diimplementasikan pada dunia pendidikan maupun
masyarakat
5. Perbaikan tata nilai di masyarakat (seni budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan,
keamanan, kepemudaan dll)
6. Peningkatan kompetensi dan daya saing (kualitas, nilai tambah, diversifikasi produk,
jasa dll) sesuai konteks yang diusulkan.
7. Masyarakat sasaran menjadi lebih produktif secara ekonomi (usaha mikro);
8. Masyarakat mitra menjadi lebih produktif secara ekonomis dan memiliki kompetensi
sebagai wirausahawan.
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F. WAKTU KEGIATAN
Program Pengabdian pada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat yang di
selengarakan oleh FKIP Unmul dirancang untuk 6 (tujuh) bulan, dimulai pada 1 April
sampai November 2018
NO
1

URAIAN KEGIATAN
Pengajuan Proposal

WAKTU
2 s.d. 21 April 2018

KETERANGAN
3 rangkap, menggunakan
Cover Kuning

2

Seleksi Proposal

21 s.d. 1 Mei 2018

3

Pengumuman

7 Mei 2018

4

Tandatangan Kontrak

10 s.d. 17 Mei 2018

5

Pelaksanaan Program

20 Mei s.d. 25 Oktober 2018

6

Monitoring dan

15 s.d. 30 September 2018

Evaluasi

Bawa Materai 6000 2 lbr

Laporan kemajuan 3
rangkap, Soft Copy (dalam
bentuk CD) dan monev
lapangan

7

Penyerahan Laporan

5 November 2018

Akhir

Laporan subtansi dan
keuangan dijilid terpisah
masing-masing 3 rangkap,
soft copy (dalam bentuk CD)
presentasi hasil

G. SUSUNAN ORGANISASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Ketua

:

Dosen/Peneliti Anggota

:

Dosen /Peneliti Administarsi :
*Sesuai kebutuhan

H. PENDANAAN
Pengabdian pada masyarakat ini didanai oleh DIPA FKIP unmul sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dicairkan setelah
Pengabdian pada masyarakat

selesai dilakukan dan penerimaan setelah menyerahkan

laporan akhir.
I.

SISTEMATIKA USULAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Usulan Pengabdian pada masyarakat Kompetisi FKIP Unmul, maksimum berjumlah 20
halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang
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ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12, dengan margin 3,5 x 3,5 x 3 x 3. dan
jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4, menggunakan
cover berwarna KUNING serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut :
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum satu halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.
Kriteria dan Syarat umum pengusulan

program Pengabdian pada Masyarakat adalah

sebagai berikut :
1. Pengusul memiliki kompetensi dibidangnya dan dimungkinkan untuk berkolaborasi
dengan dosen/mahasiswa.
2. Program PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan selama enam
bulan.
3. Jumlah tim pelaksana maksimum tiga orang.
4. Dana yang disediakan sebesar Rp.5.000.000 s/d Rp. 10.000.000,-

BAB 1. PENDAHULUAN
Uraikan latar belakang pemilihan topik Pengabdian pada masyarakat yang dilandasi
oleh keingintahuan
argumentasi

pelaksana melakukan pengabdian masyarakat

yang menguatkan bahwa Pengabdian pada masyarakat

untuk dilaksanakan.

serta memberi
tersebut penting

Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan

lingkup yang menjadi batasan Pengabdian pada masyarakat. Pada bagian ini juga perlu
dijelaskan tujuan Pengabdian pada masyarakat
luaran yang ingin dicapai,

secara ringkas dan menetapkan target

serta kontribusinya/manfaat Pengabdian pada masyarakat

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1.1 Analisi Situasi
Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup
hal-hal berikut :
a. Untuk pengusaha mikro/jasa layanan
1) Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
2) Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.
3) Uraian segi produksi dan manajemen usaha mitra.
b. Untuk masyarakat calon Interpeneur
1) Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto sitiasi mitra.
9
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2) Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.
3) Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha
4) Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumberdaya yang dihadapi mitra.
c. Untuk masyarakat umum/kepemudaan/Narkoba dll
1) Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data
dan gambar/foto.
2) Jelaskan segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan
bermasyarakat.
3) Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapai saat ini misalnya terkait dengan
masalah konflik, pemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara
dan lain-lain.
4) Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapai oleh mitra.

1.2 Permasalahan Mitra
Mengacu kepada butir Analisis sitasi, uraikan permasalahan mitra yang mencangkup
hal-hal berikut :
a.

Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan : penentuan permasalahan prioritas mitra
baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.

b.

Untuk kelompok calon Interpeneur : penetuan permasalahan prioritas mitra baik
produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.

c.

Untuk masyarakat umum : nyatakan persoalan prioritas mitra dalam segi sosial,
budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.

d.

Usahakan permasalahan prioritas bersifat spesifik, konkret serta benar-benar
sesuai dengan kebutuhan mitra.

e.

Usahakan permasalahan prioritas bersifat spesifik, konkret serta benar-benar
sesuai dengan kebutuhan mitra.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN
Uraikan secara jelas solusi yang akan diberikan dari permasalahan ada dilokasi
pengabdian masyarakat dengan menguraikan fakta emipirik di lokasi Pengabdian pada
masyarakat untuk diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan
Pengabdian pada masyarakat. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan
dan hasil yang sudah dicapai dalam menetapkan solusi di lokasi Pengabdian pada
masyarakat secara utuh.
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1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang
dihadapai mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas bersifat spesifik, konkrit serta
benar-benar sesuai dengan permasalahan prioritas mitra.
2. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik
dalam

segi

produksi

maupun

manajemen

usaha

(untuk

mitra

ekonomi

produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas
permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat non ekonomi/umum.
3. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat
dikuantitatifkan.
4. Jika luaran dapat berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan
juga spesifikasinya.
5. Buatlah rencana capaian luaran seperti pada Tabel dibawah sesuai dengan luaran yang
ditargetkan.
Tabal Rencana Target Capaian Luaran
No.
1

Jenis Luaran

Indikator Capaian

Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT
Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas,

2

serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau
sumber daya lainnya

3

4

5
6

peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi,
IT, dan manajemen)
Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial,
politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)
Jasa,rekayasa sosial, metode atau sistem,
produk/barang
Inovasi baru Teknologi Tepat Guna (TTG)
Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, Hak

7

Cipta, Merek dagang, Rahasi dagang, Desain Produk
Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan
Desain Topografi Sirkuit Terpadu

BAB 3. METODE PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan Pengabdian pada
masyarakat

dan lokasi Pengabdian pada masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan
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menjelaskan tahapan atau langkah-langkah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi
permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini :
1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, dan untuk Kelompok Calon Interpeneur maka
metode pelaksanaan kegiatan terkait denga tahapan atau langkah-langkah dalam
melaksanakan solusi dari permasalahan mitra, minimal dalam dua bidang permasalahan
yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti :
a. Permasalahan dalam bidang produksi
b. Permasalahan dalam bidang manajemen
c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain
2. Untuk masyarakat umum, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna
melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapai oleh mitra.
Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi sosial, budaya,
keagamaan, muru layanan, atau kehidupan bermasyarakat.
3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra
yang telah disepakati bersama.
4. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program
5. Uraikan bagaimana langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program
dilapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

BAB 4. KELAYAKAN
Beberapa hal yang harus dilengkapi pada bagian ini adalah sebagai berikut :
1. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau
kebutuhan mitra.
2. Tuliskan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran dan tugas masing-masing dalam
kegiatan PKM (dibuat dalam bentuk tabel)
BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
5.1 Anggaran Biaya
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas sesuai format. Ringkasan
anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel berikut:

No.
1.

Jenis Pengeluaran

Biaya Yang
Diusulkan

Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul
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data, pengolah data, pen ganalisis data, honor operator, dan honor
pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)
Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat
2.

menyurat,penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi,
pulsa, internet,bahan laboratorium, langganan jurnal (maksimum
60%)
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-

3.

LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport
(maksimum 40%)
Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun

4.

percobaan,peralatan penunjang Pengabdian pada masyarakat
lainnya (maksimum 40%)
Jumlah

5.2 Jadwal Pengabdian pada masyarakat
Jadwal pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat dibuat dengan tahapan yang jelas untuk
1 tahun dalam bentuk diagram batang (bar chart).

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 Pengabdian pada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

Lampiran 2

Biodata ketua dan anggota tim pengusul

Lampiran 3

Surat pernyataan ketua peneliti

6.6. Seleksi Proposal
Seleksi proposal Hibah Pengabdian pada masyarakat Kompetisi FKIP Unmul dilakukan
dalam dua tahap, yaitu desk evaluasi/pembahasan proposal. Komponen penilaian desk
evaluasi menggunakan borang.
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NO

Kriteria
Analisis Situasi (Kondisi Mitra saat ini,
1
Persoalan umum yang dihadapi mitra)
Permasalahan Prioritas Mitra dan Solusi
yang ditawarkan (kecocokan
2
permasalahan, solusi dan kompetensi
tim)
Target luaran (jenis luaran dan
3
spesifikasinya sesuai kegiatan yang
diusulkan)
Ketepatan metode pendekatan untuk
4
mengatasi permasalahan, rencana
kegiatan, kontribusi partisipasi mitra
Kelayakan PT (kualifikasi tim pelaksana,
Relevansi Skill Tim, Sinergisme Tim,
5
Pengalaman Kemasyarakatan,
Organisasi Tim, Jadwal Kegiatan,
Kelengkapan Lampiran)
Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan
Biaya (Honorarium (maksimum 30%),
6
Bahan habis, Peralatan, Perjalanan,
Lain-lain pengeluaran)
JUMLAH
Keterangan :

Bobot (%)

Skor

Nilai (skor x bobot)

20

15

15

20

10

20
100

Setiap kriteria diberi skor 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=Buruk, 2=Sangat Kurang, 3=Kurang, 5=Cukup,
6=Baik, 7=Sangat Baik) nilai : bobot X skor
J. KETENTUAN UMUM
Pelaksanaan program Pengabdian pada masyarakat harus mengacu pada standar
penjaminan mutu Pengabdian pada masyarakat FKIP Unmul dan sesuai dengan ramburambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Pengabdian pada
masyarakat

menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program Pengabdian pada

masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

a. Ketua peneliti adalah dosen tetap di FKIP Universitas Mulawarman yang mempunyai
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
dan tidak sedang mendapat beasiswa.

b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK, atau dosen
tetap di FKIP Unmul tidak sedang mendapat beasiswa, disarankan dengan
mengikutsertakan Mahasiswa sebagai anggota tim peneliti.

c. Proposal diusulkan melalui oleh dosen tetap ke FKIP Unmul melalui Wakil Dekan
Bidang akademik sebanyak 2 exemplar hard copy dan dijilid berwarna Kuning.
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d. Setiap dosen hanya boleh mengusulkan 1 (satu) proposal Pengabdian pada masyarakat
sebagai ketua atau sebagai anggota

e. Pada saat pembahasan proposal (evaluasi kelayakan) ketua Peneliti yang mewakilkan
kepada anggota pada saat pembahasan harus melimpahkan status ketua penelitinya
kepada anggota yang memenuhi persyaratan dengan membuat surat pernyataan
bermaterai 6000 dan dengan persetujuan Dekan. (form terlampir)

f. Penetapan pemenang Pengabdian pada masyarakat dilakukan secara desk evaluation,
dan pemaparan dan pembahasan proposal Pengabdian pada masyarakat

jika

diperlukan .

g. Pada tahap pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat

akan dilakukan monitoring

kepada ketua/tim peneliti sebagai evaluasi internal untuk mengetahui kemajuan
Pengabdian pada masyarakat nya.

h. Setiap peneliti wajib melakukan kontrol internal sebagai bagian dari program penjaminan
mutu dari FKIP Unmul. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan
pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu pemotongan dana.

i.

Penggunaan dan pertanggungjawaban dana Pengabdian pada masyarakat mengacu
kepada aturan yang berlaku.

j.

Pada tahap akhir pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat

setiap peneliti wajib

mempresentasikan hasil Pengabdian pada masyarakat-nya kepada civitas akademika
FKIP Unmul.

k. Setiap peneliti wajib membuat laporan akhir, dicetak rangkap 3 (tiga) dan dijilid berwarna
kuning.
K. PENUTUP
Semoga panduan ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam pembuatan Proposal
Pengabdian pada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kompetensi dan memajukan pendidikan di Kalimanatan Timur.
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Lampiran 1.
Bidang Ilmu*: ..............................

USULAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
KOMPETISI FKIP UNMUL
Logo Unmul

JUDUL PROGRAM
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

TIM PENGUSUL
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

FAKULTAS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Bulan dan Tahun
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lampiran 2 : Halaman Pengesahan
LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
TAHUN 2018

1. Judul PKM
2. Nama Mitra Program
3. Ketua Tim Pengusul
a. Nama
b. NIDN
c. Jabatan/Golongan
d. Program Studi
e. Bidang Keahlian
f. Telp.
4. Anggota Tim Penyusun
a. Jumlah Anggota
b. Nama Anggota I/Bid.
Keahlian
c. Nama Anggota II/Bid.
Keahlian
d. Jumlah Mahasiswa yang
terlibat
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
a. Wilayah Mitra
(Desa/Kecamatan)
b. Kabupaten/Kota
c. Jarak PT ke lokasi Mitra
6. Luaran yang dihasilkan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan
8. Biaya Total

Mengetahui,
Dekan FKIP Unmul,

:
:

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

:
:
:
:
:
:

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

:

Dosen .............. Orang
.............................../....................................
.............................../....................................

:

.......................... Orang

:

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

:
:
:
:
:

........................................................................
........................................................................
........................................................................
.............................. Bulan
Pengabdian Pada Masyarakat ini dibiayai
oleh DIPA FKIP Unmul sebesar
Rp. ...................................

Samarinda, ............................ 2018
Ketua Tim Pengusul,
Tanda tangan

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.
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