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KATA PENGANTAR

Buku Panduan Pelaksanaan Program Hibah Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM) Universitas Jenderal Soedirman disusun oleh Tim yang

berasal dari berbagai keilmuan dan Fakultas di lingkungan UNSOED. Buku

Panduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas program pengabdian

kepada masyarakat di Universitas Jenderal Soedirman, terutama mengenai

keluaranya yang harus terukur dan harus dipublikasikan di tingkat domestik

maupun internasional.

Buku Panduan, memuat panduan teknis Penerapan IPTEKS, PKM

Berbasis Riset, KKN Tematik, Mimbar IPTEKS, Visualisasi IPTEKS, PKM

Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Diharapkan para

pengguna mendapatkan informasi yang lengkap untuk mengikuti perkembangan

yang ada. Buku panduan seperti ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan

memperoleh informasi yang disebabkan oleh sering tidak terdokumentasinya

dengan baik berbagai dokumen dan kebaruannya. Setiap program dijelaskan

dalam bab terpisah agar mudah dipahami

Perlu disadari bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya

merupakan pengabdian berbasis ilmiah saja, tetapi merupakan wahana penerapan

hasil penelitian dan pendidikan kepada khalayak sasaran /mitra/masyarakat

Buku Panduan ini diharapkan dapat memperlancar pertanggungjawaban

administrasi berbagai pihak terkait, namun sama sekali tidak dimaksudkan untuk

membatasi kreativitas para pengusul kegiatan.

Atas terbitnya Buku Panduan Hibah Pelaksanaan Pengabdian Kepada

Masyarakat UNSOED , kami menyampaikan ucapan terimakasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyususn sampai

terbitnya panduan ini.

Purwokerto, September 2014

Ketua LPPM UNSOED

Prof. Ir. Totok Agung DH, MP, PhD

NIP. 19630923 198803 1 001
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) merupakan salah

satu program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dikembangkan oleh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal

Soedirman (UNSOED). Program penerapan IPTEKS ini difokuskan pada penerapan

hasil penelitian yang berupa IPTEKS untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan,

pendampingan dan pelayanan masyarakat lainnya Khalayak sasarannya adalah

masyarakat luas, baik kelompok, komunitas maupun lembaga di kawasan pedesaan dan

perkotaan.

Kegiatan penerapan IPTEKS perlu dilaksanakan dalam jaringan kerjasama

dengan mitra khalayak sasaran yang sinergis dan berorientasi pada kemandirian

masyarakat. Biaya kegiatan penerapan IPTEKS bersumber dari anggaran DIPA

UNSOED. Pada pedoman ini diuraikan rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan, dan

pelaporan program Penerapan IPTEKS, termasuk di dalamnya metode evaluasi Usul,

Pemantauan, dan Laporan Akhir

1.2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan IPTEKS pada khalayak sasaran

untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan dan perkotaan.

2. Mengarahkan masyarakat untuk menuju perilaku dan pola pikir ekonomi

produktif.

b. Manfaat

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penerapan

IPTEKS untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Bertambahnya alternatif teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sumber daya

lokal.

3. Meningkatnya citra UNSOED sebagai Perguruan Tinggi pemasok teknologi
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tepat guna untuk kawasan pedesaan

4. Meningkatkan motivasi dan peluang dosen untuk menerapkan hasil-hasil

penelitian kepada masyarakat.

1.3. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran adalah masyarakat luas, baik kelompok maupun lembaga yang

berada di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagai contoh: kelompok masyarakat,

kelompok tani, Usaha mikrokecil menengah (UMKM , koperasi, dan lain-lain.

1.4. Keluaran

Luaran program penerapan IPTEKS yang diharapakan dapat berupa:

1) Jasa,

2) Metode,

3) Produk/Barang dan

4) Paten
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BAB II SELEKSI USULAN

2.1.Jadwal Kegiatan Seleksi

Jadwal kegiatan seleksi sebagai berikut.

No

.

Uraian

Kegiatan/Bulan

1

0

1

1

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10

PERSIAPAN

1. Sosialisasi ●

2. Penerimaan Proposal ●

SELEKSI &

PENGUMUMAN

3. Seleksi Proposal ●

4. Pengumuman

proposal yang

diterima

●

PELAKSANAAN

PENGABDIAN

5. Realisasi Program ● ● ● ● ● ● ● ●

6. Monitoring dan

Evaluasi

●

PELAPORAN

7. Penyusunan laporan

kemajuan

● ● ●

8. Penyerahan laporan

akhir

●

2.2. Proses Seleksi

Seleksi dilakukan satu tahap yaitu seleksi berkas (desk evaluation) tanpa

presentasi proposal. Reviewer akan ditentukan oleh LPPM.
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2.3.Alur Seleksi

LPPM akan mengumumkan jadwal seleksi melalui website Unsoed dan

surat ke semua fakultas.

BAB III. KRITERIA PROGRAM

1) Program pengabdian ini bersifat MONO tahun.

2) Kegiatan dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penerapan teknologi

(model), perekayasaan sosial, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Luaran pengabdian harus dapat terukur.

4) Ketua dan anggota tim adalah seluruh dosen tetap Unsoed aktif dan tidak

sedang mengikuti tugas belajar atau pelatihan atau kegiatan lain minimum 6

bulan.

5) Jumlahtimpengusul minimal tiga orang termasukketua.

6) Khalayaksasaran minimal

satukelompokdandibuktikandengansuratkesediaanbekerjasama.

7) Untuk satu skim, seorang dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu judul,

baik sebagai ketua maupun anggota.

8) Laporan akhir dibuat dalam bentuk hard copy rangkap dua dan soft copy

dalam bentuk CD.

BAB IV. PEMBIAYAAN

Program ini dibiayai sepenuhnya melalui DIPA Unsoed atau bersama Instansi

lain. Dukungan dana DIPA Unsoed maksimumRp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar

30%. Tahap II tidak akan dicairkan jika Laporan Akhir belum diterima LPPM Unsoed.

Peruntukan dana adalah untuk: honorarium/upah (tidak lebih dari 30%), Peralatan dan

Bahan Penerapan IPTEKS, maksimum 45% perjalanan dan lain-lain (tidak lebih dari

15%) dan pemantauan Internal (tidak lebih dari 10 %).
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BAB V. FORMAT USULAN DAN KRITERIA PENILAIAN

5.1. . Sampul muka

Sampul muka usul berwarna kuning tua dengan ukuran kertas A-4 untuk Usul

Penerapan IPTEKS, secara berurutan memuat (1) tulisan “Usul Penerapan IPTEKS”, (2)

Bidang Penerapan IPTEKS, (3) Logo UNSOED, (4) Judul Penerapan IPTEKS: singkat

dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penerapan yang diusulkan,

(5) Nama-nama Pengusul dengan gelar akademik dan NIP, (6) Nama Jurusan, Fakultas

dan Perguruan Tinggi, dan (7) Tahun. Contoh sampul usul program penerapan IPTEKS

sebagai berikut:

USUL PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

JUDUL PENERAPAN IPTEKS

Oleh :

1. Nama Pengusul (Ketua)

2. Nama Pengusul (Anggota)

3. Nama Pengusul (Anggota)

FAKULTAS

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

201..
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Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan

bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal masing-masing

Fakultas (Contoh terlampir).

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Tim Pelaksana :

a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. NIP :
d. Disiplin Ilmu :
e. Pangkat/Golongan :
f. Jabatan :
g. Fakultas/Jurusan :
h. Alamat Kantor : :
i. Telp/Faks/E-mail :
j. Alamat Rumah :
k. Telp./HP :

4. Jumlah Anggota : .... orang
a. Nama Anggota I :
b. Nama Anggota II :

5. Lokasi Kegiatan :
6. Jumlah Biaya Yang Diusulkan : Rp.

Purwokerto, ............................. 201..
Mengetahui, Ketua Tim Pelaksana,
Dekan Fakultas ..........

Cap dan tanda tangan Tanda tangan
Nama Jelas Nama Jelas
NIP. ...... NIP. .....

Mengetahui,
Ketua LPPM UNSOED
Cap dan tanda tangan

NamaJelas
NIP. ......
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5.3. .Sistematika

Penulisanproposalmengikutialurpenulisansebagaiberikut :

Judul

Singkat dan cukupspesifiktetapijelasmenggambarkankegiatan penerapan

IPTEKS yang akan dilakukan. Usulan program hendaknya disesuaikan dengan bidang

keilmuan yang ditekuni dan menjadi perhatian pengusul.

A. Pendahuluan

Isi pendahuluan merupakan gambaran secara kuantitatif potret, profil, dan

kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan Penerapan IPTEKS.

Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun

lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang

diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan

betul-betul merupakan IPTEKS yang akan diterapkan oleh masyarakat, bukan sekedar

pengenalan teoritik.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dirumuskan secara konkret, jelas dan merupakan permasalahan

yang terjadi pada masyarakat. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi,

dan lingkup yang menjadi batasan Penerapan IPTEKS.

C. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustakan diuraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan

gagasan dan mendasari Penerapan IPTEKS yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka

menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan Penerapan IPTEKS yang

akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau

konsep yang akan digunakan dalam Penerapan IPTEKS. Tinjauan Pustaka mengacu

pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.
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D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang akan dicapai dirumuskan secara spesifik dan merupakan kondisi

baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan Penerapan IPTEKS selesai. Rumusan

tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Manfaat kegiatan bagi khalayak sasaran digambarkan secara jelas, baik ditinjau dari sisi

teknis, ekonomi, maupun manfaat bagi internal UNSOED.

E. Pemecahan Masalah

Uraikan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan dan sebutkan salah satu

alternatif terbaik sesuai dengan judul. Jelaskan alasan pemilihan alternatif yang dipakai

untuk mencapai tujuan tersebut.

F. Khalayak Sasaran

Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan sesuai dengan situasi

lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul. Khalayak sasaran

yang dianggap strategis hendaknya mampu dan mau untuk dilibatkan dalam penerapan

IPTEKS, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran

yang lain.

G. Metode

Cara penerapan IPTEKS digambarkan secara jelas dan terinci sehingga mampu

menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan

didasarkan pada kegiatan penerapan IPTEKS hasil penelitian yang sudah terbukti dapat

diterapkan, bukan merupakan kegiatan uji coba.

H. Keterkaitan

Keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait

diuraikan dengan jelas, terutama peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang

terkait.

I. Rancangan Evaluasi

Pada rancangan evaluasi diuraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan
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dilakukan, serta apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang

digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

J. Jadwal Pelaksanaan

Program penerapan IPTEKS berlangsung selama 8 (delapan) bulan., mulai

bulan Maret 2015 – Oktober 2015. Tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik

dan jelas diuraikan dalam suatu bar-chart. Pada jadwal pelaksanaan dijelaskan pula apa

yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.

K. Personalia

Personalia yang terlibat dalam kegiatan memiliki kemampuan yang sesuai

dengan IPTEKS yang akan diterapkan pada khalayak sasaran Pelaku kegiatan

pengabdian kepada masyarakat ini benar-benar dapat menyediakan waktu

(diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini, yang pada umumnya terdiri dari

1. Ketua Tim Pelaksana
a. Nama Lengkap :
b. Jenis Kelamin : L/P
c. NIP :
d. Disiplin Ilmu :
e. Pangkat/Golongan :
f. Jabatan Fungtsional/Struktural :
g. Fakultas/Jurusan :
h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan : ........ jam/minggu

2. Anggota (paling banyak 2 orang)
a. Nama Lengkap :
b. Jenis Kelamin : L/P
c. NIP :
d. Disiplin Ilmu :
e. Pangkat/Golongan :
f. Jabatan Fungtsional/Struktural :
g. Fakultas/Jurusan :
h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan : ........ jam/minggu

3. Tenaga Teknisi (paling banyak 2 orang)
a. Nama Lengkap :
b. Jenis Kelamin : L/P
c. NIP :
d. Disiplin Ilmu :
e. Pangkat/Golongan :
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f. Jabatan Fungtsional/Struktural :
g. Fakultas/Jurusan :
h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan : ........ jam/minggu

L. Perkiraan Biaya

Rincian biaya Penerapan IPTEKS, baik yang didanai UNSOED maupun pihak

lain . Rekapitulasi biaya mengacu pada kriteria sebagai berikut :

Honorarium, maksimum 30%

Peralatan dan Bahan Penerapan IPTEKS, maksimum 45%

Perjalanan dan Lain-lain, maksimum 15%

Pemantauan Internal, maksimum 10%

M. Lampiran-lampiran

1. Daftar Pustaka, menggunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad

nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota &

penerbit

2. Riwayat Hidup Ketua Tim Pelaksana dan Anggota (dicantumkan pengalaman

pengabdian kepada masyarakat dan publikasi yang relevan), dilengkapi

dengan tanggal dan tanda tangan.

3. Gambaran IPTEKS yang akan diterapkan

4. Denah Lokasi Kegiatan yang dilengkapi dengan informasi jarak dari lokasi

kampus UNSOED

5.4 . Kriteria Penilaian

Setiap usulan program akan dievaluasi oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPPM

Unsoed menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut.

a. Instrument Penilaian

a.1.. Identitas Kegiatan

1. Judul Kegiatan :

2. Ketua Tim Pelaksana :

3. Bidang Ilmu :
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4. Jumlah anggota :

5. Biaya yang disetujui : Rp.

a.2. Kriteria dan Indikator

No. Kriteria Indikator Penilaian Bobot
(%)

Skor Nilai

1 Masalah yang
ditangani

a. Judul
b. Pendahuluan
c. Tinjauan Pustaka
d. Perumusan Masalah

25

Tujuan dan
Manfaat

e. Tujuan
f. Manfaat

20

Kerangka
Berpikir

g. Pemecahan Masalah
h. Khalayak Sasaran Antara

yang Strategis
i. Keterkaitan
j. Metode kegiatan 25

2 Evaluasi k. Rancangan Evaluasi 10

Kelayakan
Penerapan
IPTEKS

l. Rencana dan Jadwal
m. Organisasi Pelaksana
n. Rencana Biaya
o. Lain-lain

20

Hasil Penilaian : Diterima / Ditolak *

Alasan Penolakan : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o (lainnya sebutkan .....)

Catatan Penilai : ...................................................

Purwokerto, tanggal, bulan dan tahun

Penilai,

Nama dan tanda tangan

Keterangan :

Skor : 1, 2, 3, 5, 6 atau 7 (1=sangat kurang, 2=kurang, 3=agak kurang 5=agak baik,
6=baik dan 7=sangat baik)

Nilai = bobot x skor; Batas Penerimaan (passing grade) ditentukan LPPM

*) Coret yang tidak perlu
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a. Penjelasan alasan penolakan usul Penerapan IPTEKS

No. Kriteria Indikator
Penilaian

Hasil Penilaian

1. Masalah yang
ditangani

a. Judul

b. Pendahuluan

c. Tinjauan Pustaka

d. Perumusan
masalah

a. Judul tidak mencerminkan
program sosialisasi pengetahuan
dan ketrampilan.

b. Data tidak lengkap, tidak
kuantitatif, dan tidak relevan
dengan masalah, serta analisis
kurang tajam

c.Tinjauan dan Daftar Pustaka untuk
mendukung analisis situasi
kurang.

d. Masalah tidak spesifik, kurang
konkret dan tidak menggambarkan
masalah khalayak sasaran serta
lebih bersifat masalah dosen /
perguruan tinggi.

2. Tujuan dan
manfaat

e. Tujuan

f. Manfaat

e. Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit
terukur, dan kurang
menggambarkan perubahan
khalayak sasaran

f. Penggambaran manfaat kurang
relevan dengan tujuan dan
khalayak sasaran.

3. Kerangka
berpikir

g. Pemecahan
masalah

h. Khalayak sasaran
antara yang
strategis

i. Keterkaitan

j. Metode Kegiatan

g. Penggambaran alternatif
pemecahan masalah kurang
lengkap dan dasar pemilihan cara
pemecahan masalah kurang
dilandasi teori, kenyataan, dan
kondisi yang ada.

h. Identifikasi khalayak sasaran
antara yang strategis kurang
spesifik, tidak jelas dan daya
sebar ke khalayak sasaran yang
lain kurang,

i. Keterkaitan dengan institusi terkait
kurang, sedangkan peran institusi
terkait tidak jelas.

j. Metode kurang relevan dengan
pencapaian tujuan serta kurang
relevan dengan kondisi khalayak
sasaran.

4. Evaluasi k. Rancangan
Evaluasi

k. Kriteria variabel evaluasi kurang
relevan dengan tujuan, proses
kegiatan, dan manfaat. Metode



14

evaluasi kurang rinci dan kurang
relevan dengan kriteria variabel.
Tolok ukur kurang spesifik dan
kurang jelas.

5. Kelayakan
Penerapan
IPTEKS

l. Rencana dan
jadwal

m. Organisasi
Pelaksana

n. Rencana biaya

l. Rencana dan jadwal kerja kurang
rinci dan kurang relevan dengan
tujuan, metode, khalayak, serta
kondisi/ kemampuan para
pelaksana .

m. Komposisi personalia kurang
mencerminkan kebutuhan
pemecahan masalah atas dasar
bidang ilmu.

n. Biaya kurang relevan dengan
kegiatan yang dilakukan serta
komponen biaya kurang rinci.

o. Lain-lain (format tidak sesuai,
lampiran kurang lengkap, dsb)

 Jika memilih alasan o , pada format penilaian supaya didiskusikan lebih spesifik
alasan penolakan yang dipilih.
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BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan Monitoring dan evaluasi Penerapan IPTEKS dilakukan melalui desk

evaluasi dan pemantauan di lokasi kegiatan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi akan

dilaksanakan oleh Tim yang ditunjukkan LPPM Unsoed. Adapun menggunakan

instrumen sebagai berikut.

FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

Identitas Program

1. Judul : ……………….……………………………………
……………….……………………………………

2.
Ketua Tim
Pelaksana

:
……………………………………………………

3
Fakultas/Program
Studi/No. HP

:
………………………………………………………

4. Biaya : Rp …………………………………………
5. Lokasi Kegiatan : ………………………………………………………

Substansi Pemantauan

1. Pelaksanaan Program

 Tanggal mulai : ………………………

 Perkiraan tanggal penyerahan laporan : …………………………

 Perkiraan tanggal penyerahan artikel ilmiah : …………………………

2. Peranan *)

 SeleksiusulPenerapanIpteks : Ya / Tidak

 Menyelenggarakanseminarproposal : Ya / Tidak

 Memantaupelaksanaanprogram : Ya / Tidak

 Menyelenggarakanseminarhasil : Ya / Tidak

 Menggandakanlaporan : Ya / Tidak

 Mengirimlaporan : Ya / Tidak

 Meminta artikel ilmiah untuk publikasi : Ya / Tidak

 Layanan lainnya sebutkan :
...........................................
.....

3. Keterkaitan pelaksanaan dengan program

 Waktupelaksanaan : Sesuai / menyimpang
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 Bahan yang dipakai : Sesuai / menyimpang

 Alat yang digunakan : Sesuai / menyimpang

 Kerangka pemecahan masalah : Sesuai / menyimpang

 Metode : Sesuai / menyimpang

 Belanja : Sesuai / menyimpang

 Personalia : Sesuai / menyimpang

Bila menyimpang berikan penjelasan : ...........................................

4. Cara pemantauan

 Tinjauan lapangan (Ya / Tidak)

 Tinjauan lab (Ya / Tidak )

 Wawancara (Ya / Tidak )

 Melihat data dasar/ foto/laporan (Ya / Tidak )

 Lainnya sebutkan ...............................................

5.
Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya
mengatasi

:

6. Hasil penting dalam pemantauan Ipteks :

7. Penilaian umum dan saran :

Mengetahui
Ketua LPPM UNSOED,

NIP.

Purwokerto,
Pemantau

NIP.
………………………….
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FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM ......

I. Identitas Program

1. Judul Kegiatan : ……………………………………
2. Ketua Tim Pelaksana : ……………………………………
3. Perguruan Tinggi : …………………………...............
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi : ……………………………………
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : ........................................................
6. Biaya : ……………………………………

II. Kriteria dan Acuan

No. KRITERIA SKOR BOBOT
(%)

NILAI
(SKOR

X
BOBOT)

JUSTIFIKASI
PENILAIAN

1. Penggunaan Dana 15
2. Capaian program

20

3. Pelaksanaan program 20
4. Manfaat bagi mitra 25
5. Mutu Pelaksanaan Program

(kelancaran, ketepatan
penanganan, keberlanjutan
dan bertanggung jawab)

20

Jumlah 100
Keterangan:Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Kota, tanggal bulan tahun
Pemantau,

Nama dan tanda tangan

LAMPIRAN

 Foto kegiatan pelaksanaan
 Laporan penggunaan dana 70 %
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FORMAT KUNJUNGAN LAPANGAN

NO NAMA
KETUA

JUDUL KELENGKAPAN
DESK

KUNJUNGAN
HR/TGL

PENILAIAN REKOMEN
DASI

CAPAIAN
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BAB VII. FORMAT LAPORAN HASIL DAN ARTIKEL ILMIAH

7.1. Sampul Muka

Sampul muka untuk laporan program Penerapan IPTEKS menggunakan warna

kuning. Pada sampul ditulis semua pelaksana kegiatan lengkap dengan gelar akademik

seperti contoh berikut ini :

LAPORAN PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

JUDUL PENERAPAN IPTEKS

Oleh :

1. Nama Pengusul (Ketua)

2. Nama Pengusul (Anggota)

3. Nama Pengusul (Anggota)

Dibiayai DIPA UNSOED Tahun ...

Nomor Kontrak : ........................

FAKULTAS ....................

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2014
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7.2. Format Halaman Pengesahan

Format halaman pengesahan pada laporan kegiatan program IPTEKS adalah sebagai

berikut :

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Pelaksana :

a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. NIP :
d. Disiplin Ilmu :
e. Pangkat/Golongan :
f. Jabatan :
g. Fakultas/Jurusan :

4. Jumlah Tim Pelaksana : .... orang
5. Lokasi Kegiatan : a. Desa ...............

b. Kecamatan ..........
c. Kabupaten ................

6. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan
a. Nama Instansi :
b. Alamat Instansi :

7. Waktu pelaksanaan program : .... bulan
8. Biaya : Rp.

Purwokerto, ............................. 201..
Mengetahui, Ketua Pelaksana,
Dekan Fakultas ..........

Cap dan tanda tangan Tanda tangan
Nama Jelas Nama Jelas
NIP. ...... NIP. .....

Mengetahui,
Ketua LPPM UNSOED

Cap dan tanda tangan
NamaJelas

NIP. ......
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7.3. Sistematika Laporan

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK DAN RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

i. PENDAHULUAN

ii. TINJAUAN PUSTAKA

iii. TUJUAN DAN MANFAAT

iv. METODOLOGI

v. HASIL DAN PEMBAHASAN

vi. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

7.4. . Sistematika naskah publikasi

1. JUDUL
a. Judul tidak harus sama dengan judul usulan/laporan
b. Tidak lebih dari 12 kata
c. Nama lokasi tidak perlu dicantumkan secara rinci

2. ABSTRAK
a. Abstrak harus ada, hanya satu paragraf dengan jumlah kata tidak lebih dari 200

kata.
b. Isi: mencakup latarbelakang, metode, hasil dan implikasi serta simpulan. Kata

kunci tidak lebih dari 5 kata.

3. PENDAHULUAN
a. Pendahuluan terdiri tidak lebih dari lima paragraf, dan paragraf terakhir memuat

pernyataan tujuan kegiatan.
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b. Isi pendahuluan mencakup alasan kegiatan dilaksanakan, kerangka teoritis,
analisis situasi saat ini.

4. METODE

Memuat langkah-langkah pelaksanaan kegiatan:

a. Bagaimana cara pemilihan mitra,
b. Bahan dan alat-alat spesifik yang digunakan,
c. Disain alat, kinerja dan produktivitasnya
d. Cara pengumpulan dan interpretasi data.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tampilkan hasil dengan deskripsi yang jelas, bisa didukung oleh ilustrasi (tabel,
gambar, diagram dan sejenisnya).

b. Pembahasan harus bisa mengungkapkan dan menjelaskan tentang hasil yang
diperoleh terutama dengan memanfaatkan acuan.

c. Dampakkegiatan

6. SIMPULAN

Kalimat dibuat selugas mungkin sehingga mencerminkan hasil kegiatan.

7. UCAPAN TERIMA KASIH (bila diperlukan)

8. DAFTAR PUSTAKA

a. Acuan yang ada dalam daftar pustaka harus ada di dalam tubuh tulisan.
b. Diupayakan acuan-acuan terkini
c. Contoh acuan dari artikel jurnal:

Hakim, L. 2005. Tempurung kelapa sawit. Info Ristek 3(1):52-60

d. Contoh acuan dari buku:
BBAP 2006. Ekspose hasil kajian teknologi . Balai Budidaya Air Payau Takalar.
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PANDUAN PENGELOLAAN PROGRAM
HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DANA DIPA UNSOED

SKIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
(RESEARCH BASED COMMUNITY SERVICE)

Oleh:
Tim LPPM Unsoed

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO
2014
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I. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk

untuk melaksanakan fungsi pembangunan dan ilmu dibentuk untuk melaksanakan

fungsi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), yaitu

kegiatan pengembangan penelitian yang hasil-hasilnya ditindaklanjuti dengan

penyebarluasan dan penerapannya bagi kepentingan masyarakat. Penyebarluasan

dan penerapan hasil-hasil kegiatan kepada masyarakat dilakukan melalui

serangkaian program/kegiatan beserta evaluasinya dengan maksud untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan dan agar bermanfaat bagi peningkatan

kemandirian, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi penyelenggaraannya dilakukan secara kelembagaan melalui

pengembangan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang produktif

dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan sumber daya yang ada secara

optimal, terpadu, dan berkesinambungan. Didalamnya termasuk menciptakan dan

mengembangkan kerjasama dengan lembaga, dinas, dan instansi terkait, merespon

secara aktif dan konkrit pada setiap peluang proposal penerapan IPTEKS dan

program pengembangan budaya kewirausahaan dari Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi atau pihak lainnya.

Salah satu kekurangan perguruan tinggi termasuk Unsoed pada umumnya

adalah rendahnya jumlah aplikasi IPTEKS di masyarakat yang merupakan hasil

penelitian. Pada umumnya hasil penelitian hanya berupa laporan yang

didokumentasikan dan disimpan di perpustakaan. Hasil IPTEKS tidak banyak

yang diakses dan dikembangkan lebih lanjut menjadi teknologi yang dapat

diterapkan.

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian ini merupakan

salah satu program yang bersifat kompetitif dan dikembangkan oleh LPPM

Unsoed. Skim pengabdian ini mulai dirancang dan diimplementasikan pada tahun

anggaran 2011 dengan mengunakan sumber dana DIPA Unsoed.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan suatu kegiatan

pengabdian masyarakat yang khusus berbasis pada hasil penelitian. Program ini

menampung kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh staf pengajar
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Unsoed dalam bentuk pendidikan dan pelatihan masyarakat, alih teknologi,

rekayasa sosial, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, dari hasil

penelitian oleh staf pengajar Unsoed.

Program pengabdian ini dapat dilaksanakan secara mandiri maupun

kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau pihak lain. Sifat kegiatan multi

tahun, maksimum selama 3 tahun. Kegiatan dilaksanakan selama 6-8 bulan

dengan dana maksimum sebesar Rp 25.000.000,- per tahun.

II. Tujuan

Tujuan utama skim pengabdian berbasis riset ini adalah untuk

memfasilitasi staf pengajar dalam mengaplikasikan hasil penelitiannya untuk

pemberdayaan masyarakat. Manfaat dari penyelenggaraan program ini adalah

meningkatnya peran Unsoed dalam pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi

IPTEKS, meningkatnya penguasaan IPTEKS dari kelompok masyarakat sasaran

serta berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Khalayak sasaran adalah masyarakat luas, baik kelompok maupun

lembaga yang berada di perkotaan maupun di pedesaan.

III. Keluaran

Luaran yang diharapkan dari program ini adalah: 1) Jasa, 2) Metode, 3)

Produk/Barang dan 4) Paten yang memberi dampak pada: (a) up-dating IPTEKS

di masyarakat, (b) peningkatan produktivitas mitra (c) peningkatan atensi

akademisi terhadap kelompok masyarakat/industri kecil, (d) peningkatan kegiatan

pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di perguruan tinggi.
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IV. Kalender Program

Kalender Skim Pengabdian ini adalah sebagai berikut :

Waktu pelaksanaan Program pengabdian ini adalah sebagai berikut.

No Uraian Kegiatan 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10

PERSIAPAN

1. Sosialisasi ●

2. Penerimaan Proposal ●

SELEKSI &
PENGUMUMAN

3. Seleksi Proposal ●

4.
Pengumuman
proposal yang
diterima

●

PELAKSANAAN
PENGABDIAN

5. Realisasi Program ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6. Monitoring dan
Evaluasi

●

PELAPORAN

7. Penyusunan laporan
kemajuan

● ● ● ● ●

8. Penyusunan laporan
akhir

●

Jadwal bersifat tentative

V. Kriteria Program

1) Tema pengabdian yang diusulkan harus berdasarkan hasil penelitian

dari tim pengusul (ketua dan atau salah satu anggota tim pengusul).

2) Program pengabdian ini bersifat multi tahun (maksimum 3 tahun).

3) Ada kewajiban untuk presentasi proposal.

4) Kegiatan dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penerapan teknologi

(model), perekayasaan sosial, pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat.

5) Luaran pengabdian harus dapat terukur.
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6) Ketua dan anggota tim adalah seluruh dosen tetap Unsoed aktif dan

tidak sedang mengikuti tugas belajar atau pelatihan atau kegiatan lain

minimum 6 bulan.

7) Jumlah tim pengusul minimal tiga orang termasuk ketua.

8) Khalayak sasaran minimal satu kelompok dan dibuktikan dengan surat

kesediaan bekerjasama.

9) seorang dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu judul, baik

sebagai ketua maupun anggota. dalam semua skim

10) Laporan akhir dibuat dalam bentuk hard copy rangkap dua dan soft

copy dalam bentuk CD.

VI. Pembiayaan

Program ini dibiayai sepenuhnya melalui DIPA Unsoed atau bersama

Instansi lain. Dukungan dana DIPA Unsoed maksimum Rp 25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah). Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I

sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%. Tahap II tidak akan dicairkan jika Laporan

Akhir belum diterima LPPM Unsoed. Peruntukan dana adalah untuk:

honorarium/upah (tidak lebih dari 30%), bahan habis dan suku cadang untuk mitra

(tidak lebih dari 50%), perjalanan dan lain-lain (tidak lebih dari 15%) dan

pemantauan Internal (tidak lebih dari 5%).

VII. Format Proposal (Tata Cara Pengusulan) dan Kriteria penilaian adalah
sebagai berikut :

1. Sistematik
2. Sampul Muka (sesuai terlampir)
3. Halaman Pengesahan (sesuai terlampir)
4. Judul

A. Analisis Situasi
B. Permasalahan Mitra
C. Solusi yang Ditawarkan
D. Target Luaran
E. Kelayakan Tim Pelaksana dan Jadwal Kegiatan
F. Biaya Kegiatan
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Penjelasan masing-masing komponen struktur usulan

Komponen Penjelasan

Judul Cukup jelas menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan

Analisis Situasi 1) Uraikan secara ringkas, jelas dan selengkap mungkin kondisi
mitra saat ini

2) Tampilkan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang
mendukung informasi kondisi mitra

3) Jelaskan makna eksistensi mitra terhadap lingkungannya
(dampak keberadaannya)

Permasalahan

Mitra

1) Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra
2) Tuliskan secara jelas justifikasi anda bersama mitra dalam

menentukan permasalahan prioritas yang harus ditangani
3) Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta

benar-benar merupakan permasalahan mitra
Solusi yang

Ditawarkan

1) Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung
realisasi program

2) Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah
solusi atas persoalan yang disepakati bersama

3) Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan
program

Target Luaran 1) Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan
rencana kegiatan

2) Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan
sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya

Kelayakan Tim
Pelaksana dan
Jadwal Kegiatan

1) Jelaskan kualifikasi tim, relevansi skill tim, sinergisme tim dan
pengalaman kemasyarakatan, khususnya bagi ketua tim

2) Jadwal pelaksanaan dibuat dalam tabel
Biaya Kegiatan 1) Buat tabel yang menunjukkan hubungan antara kegiatan dan

biaya, terdiri atas honorarium (maksimum 30%), bahan habis,
peralatan, perjalanan, dan lain-lain pengeluaran

2) Biaya program sudah termasuk PPn (10%) dan PPh pasal 21

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 2 Gambaran hasil penelitian yang akan diterapkan kepada khalayak
sasaran
Lampiran 3 Peta lokasi wilayah khalayak sasaran
Lampiran 4 Surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari khalayak sasaran

Sampul Muka warna putih dengan ukuran kertas A-4, seperti contoh sebagai

berikut
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USUL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BERBASIS RISET

JUDUL

Oleh:
Nama, NIP Ketua Tim Pengusul

Nama, NIP Anggota Tim Pengusul
Nama, NIP Anggota Tim Pengusul

PROGRAM STUDI
FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI
TAHUN
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Setiap usulan harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa
usulan yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi sebagai berikut.

HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul : .........................................................
2. Khalayak Sasaran : .........................................................
3. Ketua Tim Pengusul : .........................................................

a. Nama Lengkap : .........................................................
b. Jenis Kelamin : .........................................................
c. NIP : .........................................................
d. Disiplin Ilmu : .........................................................
e. Pangkat/Golongan : .........................................................
f. Jabatan : .........................................................

g. Fakultas/Jurusan/Program Studi : .........................................................

h. Alamat : .........................................................

i. Telp/Faks/E-mail : .........................................................

j. Alamat Rumah : .........................................................

k. Telp/Faks/E-mail : .........................................................

4. Jumlah Anggota : Dosen .................. orang

a. Nama Anggota I/Bidang Keahlian : ................................/........................

b. Nama Anggota II/Bidang
Keahlian

: ................................/........................

c. Mahasiswa yang Terlibat : ............................. orang

5. Lokasi Kegiatan : .........................................................

6. Luaran yang Dihasilkan : .........................................................

7. Jangka waktu Pelaksanaan : ............................ bulan

8. Total Anggaran yang Diusulkan : Rp .............................

a. DIPA Unsoed : Rp .............................

b. Sumber Lain (Sebutkan) : Rp .............................

Mengetahui,
Dekan Fakultas....

(cap dan tanda tangan)

Nama jelas
NIP.

Kota, tanggal bulan tahun

Ketua Tim Pengusul

(tanda tangan)

Nama jelas
NIP.

Menyetujui,
Ketua LPPM Unsoed

(cap dan tanda tangan)

Nama jelas
NIP.
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VIII. MONITORING DAN EVALUASI

1) Instrumen Penilaian

Setiap usulan program akan dievaluasi oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPPM
UnsoeD menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut.

KRITERIA PENILAIAN USULAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PENELITIAN

Aspek yang dinilai Skor Bobot
(%)

Nilai
Skor x Bobot

Justifikasi
Penilaian

3) Analisis Situasi
(Peta petunjuk lokasi khalayak
sasaran, kondisi terkini
khalayak sasaran)

15

4) Permasalahan khalayak
sasaran (Kesesuaian
permasalahan dan program
kegiatan)

15

5) Solusi yang ditawarkan
(Ketepatan metode pendekatan
untuk mengatasi permasalahan,
rencana kegiatan, kontribusi
partisipasi khalayak sasaran)

30

6) Target Luaran
(Jenis luaran dan spesifikasinya
sesuai kegiatan yang diusulkan)

15

7) Kelayakan Tim Pelaksana
(kesesuaian tema pengabdian
dengan tema penelitian yang
telah dilakukan, kualifikasi tim
pelaksana, relevansi skill tim,
sinergisme tim, pengalaman
kemasyarakatan, organisasi
tim)

20

8) Biaya Kegiatan
(kelayakan usulan biaya)

5

TOTAL 100

Skor yang diberikan: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (semakin tinggi skor, nilainya semakin bagus).

Setiap pemberian skor kurang dari 5 diberi justifikasi penilaian.

------------------------, ------------------------- 20--

Penilai
---------------------------------------------
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2) Kriteria Penolakan

Setiap usulan program yang tidak lolos seleksi akan diberikan alasan penolakan
dengan
menggunakan kriteria sebagai berikut.

KRITERIA PENOLAKAN USULAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PENELITIAN

No. Kriteria Acuan
Penilaian

Alasan Penolakan

1. Analisis Situasi
Peta petunjuk
lokasi khalayak
sasaran
dan kondisi
terkini khalayak
sasaran

Judul

Analisis Situasi

a. Judul tidak mencerminkan Program
penerapan hasil penelitian

b. Data khalayak sasaran tidak lengkap,
tidak kuantitatif, dan tidak relevan
dengan masalah serta analisis kurang
tajam.

c. Informasi/data tentang eksistensi
khalayak sasaran terhadap
lingkungannya (dampak
keberadaannya) tidak lengkap/tidak
jelas dan tidak relevan dengan masalah

2. Permasalahan
khalayak
sasaran
(Kesesuaian
permasalahan
dan program)

Permasalahan
Mitra

d. Masalah tidak spesifik, kurang konkret
dan tidak menggambarkan masalah
khalayak sasaran serta lebih bersifat
masalah pengajar/perguruan tinggi

e. Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur
dan kurang menggambarkan perubahan
kondisi khalayak

f. Keterkaitan dengan khalayak sasaran
kurang, sedangkan peran institusi
terkait tidak jelas.

g. Penggambaran manfaat kurang relevan
dengan tujuan dan khalayak sasaran

3. Solusi yang
ditawarkan
(ketepatan
metode
pendekatan
untuk mengatasi
permasalahan,
rencana
kegiatan,
kontribusi

Solusi yang
Ditawarkan

h. Penggambaran alternatif kurang
lengkap dan dasar pemilihan cara
pemecahan masalah kurang dilandasi
teori, kenyataan, dan kondisi yang
ada.

i. Metode kurang relevan dengan
pencapaian tujuan serta kurang
relevan dengan kondisi khalayak
sasaran
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partisipasi
khalayak
sasaran)

j. Kontribusi partisipasi khalayak
sasaran tidak jelas

4. Target Luaran
Jenis luaran dan
spesifikasinya
sesuai kegiatan
yang diusulkan

Target luaran
Rancangan
Evaluasi

k. Jenis luaran tidak jelas
l. Kriteria variabel evaluasi kurang

relevan dengan tujuan, proses
kegiatan, dan manfaat. Metode
evaluasi kurang rinci dan kurang
relevan dengan kritera variabel. Tolok
ukur kurang spesifik dan kurang jelas.

5. Kelayakan Tim
Pelaksana
(Kualifikasi Tim
Pelaksana,
Relevansi Skill
Tim, Sinergisme
Tim,
Pengalaman
Kemasyarakat-
an, Organisasi
Tim, Jadwal
Kegiatan)

Kesesuaian tema
pengabdian
dengan tema
penelitian
Rencana dan
Jadwal

Organisasi
Pelaksana

m. Tema pengabdian sama sekali tidak
ada hubungannya dengan tema
penelitian yang telah dilakukan oleh
ketua maupun anggota tim pengabdi.

n. Rencana dan jadwal kerja kurang rinci
dan kurang relevan dengan tujuan,
metode, khalayak, serta
kondisi/kemampuan para pelaksana

o. Komposisi personalia kurang
mencerminkan kebutuhan pemecahan
masalah atas dasar bidang ilmu

6. Biaya Kegiatan
Kelayakan
Usulan Biaya
(Honorarium
(maksimum
30%), Bahan
Habis,
Peralatan,
Perjalanan,
Lain-lain
pengeluaran)

Rencana Belanja p. Biaya kurang relevan dengan
kegiatan yang dilakukan serta
komponen biaya kurang rinci.

q. Lain-lain (format tidak sesuai,
lampiran kurang lengkap, dsb)*

*) Jika memilih alasan q, pada Format Penilaian supaya didiskusikan lebih
spesifik alasan penolakan yang dipilih
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IX. Pemantuan Pelaksanaan

Tahap pemantauan pelaksanaan dilaksanakan oleh tim monev yang ditunjuk

oleh LPPM Unsoed dengan menggunakan format yang telah disepakati sebagai

berikut.

a. Instrumen Monev

FORMAT PEMANTAUAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BERBASIS PENELITIAN

Identitas Program
1. Judul : .................................................................
2. Ketua Tim pelaksana : .................................................................
3. Fakultas : .................................................................
4. Jurusan/Program studi : .................................................................
5. Biaya : Rp ...........................................................
6. Lokasi Kegiatan : ………………………………………….

Substansi Pemantauan

1 Pelaksanaan program
 Tanggal mulai
 Perkiraan tanggal penyerahan laporan
 Perkiraan tanggal penyerahan artikel

ilmiah

: ……………………………
: ……………………………
: ……………………………

2 Peranan LPPM
 Sosialisasi panduan
 Seleksi usulan Pengabdian Kepada

Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian
 Pemantauan pelaksanaan program
 Menyelenggarakan seminar hasil
 Menggandakan laporan
 Mengirim laporan
 Meminta artikel ilmiah untuk

publikasi
 Layanan lainnya, sebutkan

: ya/tidak

: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak

: ……………………………

3 Keterkaitan pelaksanaan dengan usulan
 Waktu pelaksanaan
 Bahan dan alat yang dipakai
 Khalayak sasaran/mitra
 Kerangka pemecahan masalah
 Metode

: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
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 Belanja
 Personalia

Bila menyimpang beri penjelasan

: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: …………………………

4 Cara pemantauan
 Tinjauan lapangan
 Tinjauan lab
 Wawancara
 Melihat data dasar/foto/laporan
 Lainya, sebutkan

: ( )
: ( )
: ( )
: ( )
: …………………………

5 Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
dan
upaya mengatasinya

: ………………………

6 Hasil penting dalam penerapan pengabdian
kepada masyarakat berbasis hasil penelitian

: ...........................................

7 Penilaian umum dan saran : ...........................................

Kota, tanggal bulan
tahun

Mengetahui,
Ketua LPPM Pemantau

Cap dan tanda tangan tanda tangan

Nama jelas, NIP Nama jelas, NIP

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) data dasar/foto/laporan

4) Instumen Pemantauan

Impact Factor ( Keberlanjutan program atau ketepatan solusi)

Produktivitas (jumlah artikel/kegiatan)
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FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM ......

A. Identitas Program

1. Judul Kegiatan : ……………………………………
2. Ketua Tim Pelaksana : ……………………………………
3. Perguruan Tinggi : …………………………...............
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi : ……………………………………
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : ........................................................
6. Biaya : ……………………………………

B. Kriteria dan Acuan

No. KRITERIA SKOR BOBOT
(%)

NILAI
(SKOR

X
BOBOT)

JUSTIFIKASI
PENILAIAN

1. Penggunaan Dana 15
2. Capaian program

20

3. Pelaksanaan
program

20

4. Manfaat bagi mitra 25
5. Mutu Pelaksanaan

Program
(kelancaran,
ketepatan
penanganan,
keberlanjutan dan
bertanggung jawab)

20

Jumlah 100
Keterangan:Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Kota, tanggal bulan tahun
Pemantau,

Nama dan tanda tangan

LAMPIRAN

 Foto kegiatan pelaksanaan
Laporan penggunaan dana 70 %
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FORMAT KUNJUNGAN LAPANGAN

NO NAMA
KETUA

JUDUL KELENGKAPAN
DESK

KUNJUNGAN
HR/TGL

PENILAIAN REKOMEN
DASI

CAPAIAN
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X. FORMAT LAPORAN

Seluruh Pelaksanaan program diwajibkan menyusun Laporan Akhir dan

diserahkan ke LPPM sebelum pencairan dana tahap akhir yang dilakukan

disusun mengikuti struktur berikut :

a) Sampul muka warna putih

Untuk keperluan Laporan Akhir, tuliskan semuan nama tim pelaksana

lengkap dengan gelar akademik, seperti contoh berikut:

LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BERBASIS HASIL PENELITIAN

JUDUL

Oleh:
Nama, NIP Ketua

Nama, NIP Anggota
Nama, NIP Anggota

PROGRAM STUDY/JURUSA
FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI
KOTA

TAHUN
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b). Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul : ............................................................
2. Khalayak Sasaran : ............................................................
3. Ketua Tim Pengusul : ............................................................

l. Nama Lengkap : ............................................................
m. Jenis Kelamin : ............................................................
n. NIP : ............................................................
o. Disiplin Ilmu : ............................................................
p. Pangkat/Golongan : ............................................................
q. Jabatan : ............................................................

r. Fakultas/Jurusan/Program Studi : ............................................................

s. Alamat : ............................................................

t. Telp/Faks/E-mail : ............................................................

u. Alamat Rumah : ............................................................

v. Telp/Faks/E-mail : ............................................................

4. Jumlah Anggota : Dosen .................. orang

d. Nama Anggota I/Bidang Keahlian : ................................/...........................

e. Nama Anggota II/Bidang Keahlian : ................................/...........................

f. Mahasiswa yang Terlibat : ............................. orang

5. Lokasi Kegiatan : ............................................................

6. Luaran yang Dihasilkan : ............................................................

7. Jangka waktu Pelaksanaan : ............................ bulan

8. Total Anggaran yang Diusulkan : Rp .............................

c. DIPA Unsoed : Rp .............................

d. Sumber Lain (Sebutkan) : Rp .............................

Mengetahui,
Dekan Fakultas....

(cap dan tanda tangan)

Nama jelas
NIP.

Kota, tanggal bulan tahun

Ketua Tim Pengusul

(tanda tangan)

Nama jelas
NIP.

Menyetujui,
Ketua LPPM Unsoed

(cap dan tanda tangan)

Nama jelas
NIP.
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c) Struktur Laporan Tahunan

Sampul muka
Struktur laporan

1. Judul kegiatan :
2. Mitra Kegiatan : Usaha Mikro/Kecil

Kelompok Masyarakat
Pesantren
Lainnya (sebutkan)

2.1. Jumlah mitra : --------orang
2.2. Pendidikan mitra :

3. Persoalan mitra :
4. Status Sosial mitra :
5. Lokasi

5.1. Jarak PT ke Lokasi mitra : -------km
5.2. Sarana transportasi :
5.3. Sarana Komunikasi

6. Tim pengabdi
- Jumlah dosen : -------orang
- Jumlah mahasiswa : -------orang
- Gelar akademik Tim : S3 ------orang

S2 ------orang
S1 ------orang
GB ------orang

- Gender : Laki-laki -----orang
Perempuan ------orang

- Prodi/Jurusan/Fakultas :
7. Aktivitas

7.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan :  Penyuluhan/Penyadaran 
 Pendampingan 
 Pendidikan 
 Demplot 
 Rancang Bangun 
 Pelatihan Manajemen Usaha
 Pelatihan Produksi
 Pelatihan Administrasi
 Pengobatan
Lainnya
(Dapat memilih lebih dari satu)

7.2. Waktu Efektif Pelaksanaan
Kegiatan

:  3 bulan  6 bulan    8 bulan

7.3. Evaluasi Kegiatan :
a) Keberhasilan :  berhasil   gagal
b) Indikator Keberhasilan :
c) Keberlanjutan Kegiatan :  berlanjut   berhenti

8. Biaya Program
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8.1. DIPA Unsoed : Rp ------------
8.2. Sumber Lain : Rp ------------
8.3. Likuiditas Dana Program :
a) Tahapan pencairan dana :  mendukung kegiatan di lapangan

 mengganggu kelancaran
kegiatan di lapangan

b) Jumlah dana :  Diterima 100%
 Diterima  100%

9. Kontribusi Mitra
a) Peran Serta Mitra Dalam Kegiatan :  Aktif

 Pasif
 Acuh tak acuh
 Menyediakan dana ekstra
 Menyediakan bahan yang 

diperlukan
 Lainnya

b) Peranan Mitra :  Menetapkan teknis pelaksanaan 
 Mengubah strategi pendekatan 

di lapangan
 Objek Kegiatan
 Subjek Kegiatan

10. Alasan Kelanjutan Kegiatan Mitra :  Permintaan Masyarakat 
 Keputusan bersama 

11. Usul penyempurnaan program
a) Model Usulan Kegiatan :
b) Anggaran Biaya :
c) Lain-lain :

12. Dokumentasi
a) Produk/kegiatan yang dinilai

bermanfaat dari berbagai perspektif
:

b) Potret permasalahan lain yang
terekam

:
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d) Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Program Pengabdian Berbasis Penelitian mengikuti alur
seperti berikut.

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN/SUMMARY

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan, dan

manfaat

BAB II. LANDASAN TEORI

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir bagaimana kegiatan

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai hasil penelitian yang telah

dilakukan

oleh tim

BAB III. MATERI DAN METODE

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah,

mitra, dan metode yang digunakan

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan

berbagai

acuan yang ada

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Berisi: Surat tugas, dokumentasi dan materi kegiatan serta artikel ilmiah
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PANDUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. JUDUL
a. Judul tidak harus sama dengan judul usulan/laporan
b. Tidak lebih dari 12 kata
c. Nama lokasi tidak perlu dicantumkan secara rinci

2. ABSTRAK
a. Abstrak harus ada, hanya satu paragraf dengan jumlah kata tidak lebih dari

200 kata. Kata kunci tidak lebih dari 5 kata.
b. Isi: mencakup latarbelakang, metode, hasil dan implikasi serta simpulan.

3. PENDAHULUAN
a. Pendahuluan terdiri tidak lebih dari lima paragraf, dan paragraf terakhir

memuat pernyataan tujuan kegiatan.
b. Isi pendahuluan mencakup alasan kegiatan dilaksanakan, kerangka teoritis,

analisis situasi saat ini.
4. METODE

Memuat langkah-langkah pelaksanaan kegiatan:
a. Bagaimana cara pemilihan mitra,
b. Bahan dan alat-alat spesifik yang digunakan,
c. Disain alat, kinerja dan produktivitasnya
d. Cara pengumpulan dan interpretasi data.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Tampilkan hasil dengan deskripsi yang jelas, bisa didukung oleh ilustrasi

(tabel, gambar, diagram dan sejenisnya).
b. Pembahasan harus bisa mengungkapkan dan menjelaskan tentang hasil yang

diperoleh terutama dengan memanfaatkan acuan.
c. Dampak kegiatan

6. SIMPULAN
Kalimat dibuat selugas mungkin sehingga mencerminkan hasil kegiatan.

7. UCAPAN TERIMA KASIH (bila diperlukan)
8. DAFTAR PUSTAKA

a. Acuan yang ada dalam daftar pustaka harus ada di dalam tubuh tulisan.
b. Diupayakan acuan-acuan terkini
c. Contoh acuan dari artikel jurnal:

Hakim, L. 2005. Tempurung kelapa sawit. Info Ristek 3(1):52-60
d. Contoh acuan dari buku:

[BBAP] 2006. Ekspose hasil kajian teknologi . Balai Budidaya Air Payau
Takalar.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen

bangsa serta membutuhkan kerja keras dan pengabdian dari segenap anggota

masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan menjadi tanggung

jawab bersama dan memerlukan usaha kerja sama dari semua pihak.

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sebagai Perguruan Tinggi

memiliki fungsi salah satunya sebagai pusat pengembangan IPTEKS. Ipteks

dikembangkan berdasarkan atas hasil kajian terhadap permasalahan

masyarakat yang kemudian dicari solusinya. Teknologi pendukung alternative

solusi yang ditemukan, selanjutnya di uji melalui berbagai kaji tindak di

lapangan, sehingga diperoleh teknologi tepat guna untuk mengatasi

permasalahan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan Ipteks, selain

berfungsi sebagai wahana aplikasi teori untuk mengatasi permasalahan

masyarakat, juga bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar bergairah untuk

meneliti, memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, dan

memiliki sikap tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan pembangunan

masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan Pola

Ilmiah Pokok ( PIP) UNSOED, yaitu sustainable rural development, yaitu

menghasilkan sarjana yang dapat menghayati dan mengatasi persoalan

pembangunan pedesaan.

Unsoed sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi merasa

terpanggil untuk berperan menjadi agen ataupun pendukung percepatan

pengentasan kemiskinan melalui keterlibatannya dalam pengembangan dan

pemberdayaan simpul-simpul masyarakat. Keterlibatan tersebut sangat relevan

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan, Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu bentuk Pengabdian kepada

Masyarakat, yang sekaligus upaya untuk membantu dalam mempercepat

pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat adalah Kuliah Kerja Nyata (

KKN ).
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Kegiatan KKN dilaksanakan disamping sebagai bentuk pengabdian

juga diarahkan kepada pengembangan kepribadian mahasiswa dan

pengembangan kelembagaan, serta pengembangan masyarakat. Tugas pokok

mahasiswa peserta KKN antara lain adalah sebagai motivator, dinamisator,

perencana dan sekaligus sebagai pelaku/subyek pembangunan di desa.

Namun demikian sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa KKN

sekedar kegiatan rutin mahasiswa yang tidak banyak manfaatnya, oleh

karena itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kinerja KKN.

Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas KKN selalu

diupayakan UNSOED melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama

tersebut menghasilkan program –program KKN Tematik, KKN PBA

(Penuntasan Buta Aksara), KKK ( Kuliah Kerja kesehatan), KKU ( Kuliah

Kerja Usaha). KKN Posdaya dan KKN Pembelajaran Pemberdayaan

Masyarakat (PPM). Kegiatan KKN diharapkan dapat menjadi salah satu

kontribusi UNSOED dalam rangka ikut serta memberdayakan masyarakat.

Dengan maksud agar kegiatan KKN dapat mempunyai dampak positif bagi

pemberdayaan masyarakat dan bermanfaat untuk semua pihak, yakni

perguruan tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat maka diperlukan adanya

perencanaan dan pelaksanaan program yang terpadu dan berkelanjutan.

Selama ini penyelenggaraan KKN masih bersifat umum yang meliputi

berbagai aspek pembangunan di desa lokasi KKN sehingga KKN ini kurang

focus dan tidak mampu menjawab persoalan-persoalan spesifik yang

berkembang di masyarakat.

Usaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas KKN selalu diupayakan

oleh UNSOED seperti bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa

Tengah untuk melaksanakan kegiatan KKN Tematik, yakni KKN PBA

(Penuntasan Buta Aksara). Kerjasama lainnya yaitu dengan beberapa

Pemerintah Daerah Kabupaten di wilayah BRALINGMASCAKEB

(Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen) untuk

melaksanakan Kuliah Kerja Kesehatan (KKK) dan Kuliah Kerja Usaha
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(KKU). Bekerja sama dengan Direktorat Penidikan Tinggi (Dikti)

Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk KKN Pendidikan

Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Memperhatikan kebutuhan masyarakat dan

agar kehiatan mahasiswa lebih fokus dalam pelaksanaan KKN ini, maka

UNSOED tergerak untuk melakukan KKN Tematik, artinya pelaksanaan

KKN dengan mengambil tema tertentu sebagai bidang garapan selama

mahasiswa melaksanaan KKN di Pedesaan.

Guna mencapai tujuan percepatan pembangunan pedesaan yang

dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik tersebut maka perlu

disusun Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan

maksud agar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik mencapai hasil

yang optimal.

Pembuatan Pedoman pelaksanaan KKN tematik ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian aturan selama mahasiswa melaksanakan tugas

KKN tematik di desa, sehingga memberikan jaminan keberhasilan

kegiatan KKN tematik dengan tetap menjaga baik almamter,

mempertahankan citra baik KKN Unsoed di mata masyarakat, serta

mencegah kemungkinan munculnya dampak negatif dari kegiatan KKN.

2. Mempermudah evaluasi, penilaian dan kontrol bagi Pemerintah

kabupatenKota, pengelola KKN, DPL dan Pemerintahan Desa/ Lurah.

3. Membantu masyarakat desa dalam memantau setiap program dan

kegiatan mahasiswa KKN tematik apakah sudah tepat sasaran, tepat

waktu, tepat biaya, tepat tenaga dan sesuai kebutuhan masyarakat

setempat.

1.2. Tujuan KKN Tematik

a. Menerapkan secara masal hasil penelitian atau pengembangan IPTEKS

Unsoed di masyarakat.

b. Membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat spesifik di

masyarakat.
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c. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.

d. Melaksanakan terapan IPTEKS secara teamwork dan interdispliner.

e. Menanamkan nilai kepribadian : etos kerja tinggi, ulet, tangung jawab,

kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.

f. Meningkatkan daya saing nasional.

1.3. Keluaran Kegiatan KKN Tematik

1.3.1. Bagi Mahasiswa

1. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman

mahasiswa tentang:

• Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral.

• Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan

pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada

khususnya.

• Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan

serta keseluruhan konteks masalah pembangunan

pengembangan daerah

2. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap penelaahan

dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis

ilmiah.

3. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung

jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.

4. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan

program-program pengembangan dan pembangunan.

5. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator,

dan problem solver.
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6. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa

sebagai kader pembangunan

1.3.2. Bagi Perguruan Tinggi

1. Pengembangan IPTEKS Unsoed lebih terarah dengan adanya

umpan balik dari masyarakat.

2. IPTEKS Unsoed lebih dikenal dan diadopsi oleh masyarakat

3. Kerjasama Unsoed dengan berbagai pemangku kepentingan

(stakeholder) meningkat

BAB II SELEKSI USULAN

2.1. Jadwal Kegiatan Seleksi

Jadwal kegiatan seleksi sebagai berikut.

No

.

Uraian Kegiatan 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10

PERSIAPAN
1. Sosialisasi ●
2. Penerimaan Proposal ●

SELEKSI &
PENGUMUMAN

●

3. Seleksi Proposal ●
4. Pengumuman

proposal yang
diterima

●

PELAKSANAAN
PENGABDIAN

5. Realisasi Program MENYESUAIKAN JADWAL KKN
6. Monitoring dan

Evaluasi
●

PELAPORAN
7. Penyusunan laporan

kemajuan
● ● ● ●

8. Penyerahan laporan
akhir

● ●
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2.2. Proses Seleksi

Seleksi dilakukan satu tahap yaitu seleksi berkas (desk evaluation)

tanpa presentasi proposal. Reviewer akan ditentukan oleh LPPM.

2.3. Alur Seleksi

LPPM akan mengumumkan jadwal seleksi melalui website Unsoed

dan surat ke semua fakultas.

BAB III. KRITERIA PROGRAM

3.1 Tema.

Tema KKN tematik Unsoed ditentukan oleh LPPM, yang

meliputi :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana

2. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan

Kehutanan

4. Pengembangan Sumberdaya Alam

5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan

6. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

7. Pengelolaan Lingkungan

8. Pelestarian Nilai Sosial-Budaya

9. Pengarus-utamaan Gender

10. Perbaikan Tata Pamong dan Tata Kelola

11. Pembinaan Kerukunan Hidup Bermasyarakat

12. Peningkatan Ketahanan dan atau Keamanan Nasional
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3.2. Kriteria proposal.

Persyaratan proposal yang dapat diterima sebagai tema KKN adalah :

1. Mendukung visi dan misi Universitas

2. Teknologi yang ditawarkan dalam KKN tematik harus sudah teruji

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya dan atau

sangat dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil observasi di

lapangan

3. Mempunyai tujuan dan target yang jelas serta dapat diukur hasilnya

4. Memungkinkan dilaksanakan secara multidisiplin

5. Memiliki tahapan yang jelas, dan dapat diterapkan dalam jangka

waktu panjang (≥ 1 tahun)

6. Mengimplementasikan teknologi atau metoda ilmiah dalam rangka

memberdayakan masyarakat

7. Memungkinkan untuk riset atau kajian lanjut secara

berkesinambungan

8. Pelaksanaan KKN tematik menganut lima prinsip : Gagasan bersama

(Co-creation), Dana bersama (Co-financing/co-funding), Keluwesan

(Flexibility), Berkesinambungan (Sustainability), pengabdian

berdasarkan penelitian (Research based Community Services)

3.3. Persyaratan pelaksanaan program.

Pelaksanaan KKN tematik harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1. Mampu mencapai tujuan KKN tematik

2. Merupakan aktifitas yang bersifat sinergis, yaitu mempunyai tema

pokok dan program yang jelas.
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3. Merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya (output dan

outcome), termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan

pemberdayaan.

4. Merupakan kegiatan sinergis antara learning process dan problem

solving.

5. Pelaksanaan KKN tematik dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan

KKN LPPM Unsoed tanpa intervensi esensi KKN tematik yang

diusulkan.

6. Program bersifat kompetitif dengan biaya DIPA Unsoed maksimal

sebesar Rp 25.000.000. per paket KKN.

7. Ketua pengusul menjadi DPL

3.4. Kalender Program

Program KKN Tematik diselenggarakan 2 (dua) kali setahun dengan

jadwal waktu sebagai berikut (Dengan catatan apabila tidak ada

perubahan)

Kegiatan Waktu

Semester Gasal

Pemberitahuan program dan Sosialisasi Panduan

(Roadshow, surat, website)

Oktober 2013

Batas akhir Pengajuan usul 31 Oktober 2013

Review usul oleh reviewer November I-II

Pengumuman hasil seleksi Desember I

Penandatangan kontrak Januari 2014

Pelaksanaan kegiatan Januari-Februari

2014

Batas akhir penyerahan laporan dan naskah publikasi Akhir September
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Semester Genap

Pemberitahuan program dan Sosialisasi Panduan

(Roadshow, surat, website)

Batas akhir Pengajuan usul

Review usul oleh reviewer

Pengumuman hasil seleksi

Penandatangan kontrak

Pelaksanaan kegiatan Juni- juli 2014

Batas akhir penyerahan laporan dan naskah publikasi Agustus 2014

3.5. Persyaratan Pengusul

1. Pengusul proposal KKN tematik adalah tim pengajar Unsoed, minimal

2 orang dan tidak sedang studi lanjut.baik tugas maupun izin belajar

2. Tim Pengusul boleh atas nama Puslit, Fakultas, Jurusan, Laboratorium

atau kelompok Bidang Kajian.

3. Setiap staf pengajar hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal

KKN tematik, baik sebagai ketua maupun anggota.

3.6. Format Proposal

1. Sampul proposal berwarna Merah Muda, sebanyak dua eksemplar

untuk LPPM Unsoed, yang memuat judul, logo unsoed, pengusul,

sumber dana DIPA, LPPM Unsoed, kota dan tahun terbit.

2. Halaman Pengesahan : memuat judul, identitas pengusul dan tanda

tangan pengusul, yang diketahui oleh pimpinan Fakultas/Unit kerja,

dan Ketua LPPM.

3. Pendahuluan, berisi:

i. Analisis Situasi.
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ii. Perumusan dan Pemecahan Masalah

iii. Tujuan KKN tematik

iv. Manfaat KKN tematik

4. Metode Pelaksanaan KKN, meliput:

a. Tempat dan Waktu

b. Khalayak sasaran strategis minimal dua kelompok masyarakat

(bisa di satu desa atau lain desa)

c. Bahan dan alat

d. Metode Kegiatan (uraian iptek yang akan diterapkan di

masyarakat dan metode diseminasinya)

e. Bidang program KKN yang akan dilaksanakan mahasiswa beserta

jenis kegiatan tiap bidang programnya. Minimal bidang program

KKN terdiri atas 3 bidang program.

Contoh:

Topik: Pengembangan Pariwisata di Kec. Wirata

Bidang Program I : Pemetaan Daerah Kunjungan Wisata

Bidang Program II : Persiapan Sosial Budaya masyarakat

sebagai daerah kunjungan wisata

Bidang Program III : Regulasi dan Pengorganisasian

pengelolaan daerah wisata

f. Jadwal kegiatan

g. Personalia

h. Spesifikasi keahlian Mahasiswa yang dibutuhkan

i. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan antara 12-20 orang dalam satu

periode KKN

5. Anggaran Kegiatan, meliputi :

a. Upah/gajih (maks 30%)
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b. Bahan dan peralatan (maks 50%)

c. Perjalanan (maks 15%)

d. Administrasi (maks 5%)

6. Lampiran, berisi: biodata tim, peta lokasi, surat kesediaan kerjasama

pemerintah desa / mitra calon lokasi KKN

3.7. Format Laporan

Laporan ada dua macam, yaitu laporan kemajuan dan laporan akhir

KKN. Sampul berwarna Merah Muda, sebanyak dua eksemplar (hard copy)

dan 1 soft copy (khusus laporan akhir) untuk LPPM dan satu eksemplar untuk

Pemkab/desa (format terlampir).
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KRITERIA PENILAIAN

No Komponen penilaian Skore Bobot (%) Nilai

1. Judul 5

2 Pendahuluan, berisi:

a. Analisis Situasi.

b. Perumusan dan Pemecahan
Masalah

c. Tujuan KKN tematik

d. Manfaat KKN tematik

15

10

5

5

3. Metode Pelaksanaan KKN,
meliput:

a. Tempat dan Waktu

b. Khalayak sasaran

c. Metode Kegiatan (uraian
iptek yang akan diterapkan di
masyarakat dan metode
diseminasinya)

d. Bidang program

e. Bidang keahlian mahasiswa

f. Jadwal kegiatan

g. Personalia

5

5

15

10

5

5

5

2 Anggaran Kegiatan, meliputi :

a. Upah/gaji (maks 30%)

b. Bahan dan peralatan (maks
50%)

c. Perjalanan (maks 15%)

d. Pelaporan (maks 5%)

5

3 Pustaka

-Kekinian

5

Total 100

Skor: 1,2,3,5,6,7 semakin besar nilai semakin bagus.
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FORM DESK EVALUATION KKN TEMATIK

Judul kegiatan : ……………………………………………………………

Ketua Pelaksana : ……………………………………………………………

No. HP : ……………………………………………………………

Lokasi Kegiatan : a. Desa…………… Dukuh/Rt/Rw/ ……………….……

b. ………………… Dukuh/Rt/Rw/ ………………….…

Jumlah Mahasiswa :
………………………………………………………………………

1. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Proposal

No Spesifikasi Sesuai/tdk
sesuai

Penyebab

1 Lokasi kegiatan

2 Bidang program/kegiatan

yang diterapkan Mhs

3 Bidang keahlian mahasiswa

4 Jumlah mahasiswa

2. Capaian Kegiatan:

No Bidang Program Capaian saat ini % capaian fisik

1

2

3

dst
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3. Luaran Kegiatan:

No Bidang Program Luaran

1

2

3

dst



4. Penggunaan Dana untuk Mitra (di luar honor, transpot dan administrasi)

No Jenis penggunaan Nilai % dana total
1 Pelatihan

…………………………..

-

2 Pembelian bahan praktek

…………………………..

……………………………

-

3 Pembelian peralatan

1. ……………………………….

2. ……………………………….

3. ……………………………….

-

4 Lain-lain

1.

2.

-

Total …………%



16

5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

6. Faktor Pendorong Pencapaian Tujuan

7. Rencana Program KKN Periode Berikutnya

No Bidang Program Target Luaran Mhs yang dibutuhkan

1

2

3

7. Potensi Tema Diterapkan secara luas

Purwokerto, ……………..

Pemonev,
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FORMAT LAPORAN KEMAJUAN KKN TEMATIK

1. Judul Kegiatan : Eksplorasi alternatif sumber bahan organik lokal

masukan untuk pertanian organik menuju desa

mandiri pertanian

2. Ketua Tim Plks : ................................................

3. Lokasi Kegiatan : ...........................................................................

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

4. Tujuan:

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

dst..................................................................................................................

5. Mahasiswa peserta:

Fakultas Jml Tugas

Total Mhs
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6. Capaian kegiatan dan rencana penyelesaiannya:

No Bidang / Jenis Kegiatan yang

direncanakan

Capaian saat ini Capaian Fisik Tahap kegiatan yang masih akan

diselesaikan

A Bidang Program 1

1. ....%

2. ....%

B Bidang Program 2

1. ....%

2. ....%

C Bidang program 3

1. ....%

2. ....%

Rata-rata capaian
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7. Dana yang sudah disalurkan untuk Mitra (di luar honor, transpot dan

administrasi)

No Jenis penggunaan jml sat Nilai % dana total
1 Pelatihan

…………………………..

-

2 Pembelian bahan demplot

…………………………..

……………………………

-

3 Pembelian peralatan

1. …………………………….

dst. …………………………….

-

4 Lain-lain

1.

2.

-

Total …………%

8. Luaran kegiatan saat ini:

1.

2.

3.

9. Rencana pembinaan selanjutnya

10. Lampiran Foto-foto kegiatan

Purwokerto, ...................

Ketua Tim pelaksana,

.......................................
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FORMAT LAPORAN AKHIR

1. Sampul :

Memuat judul, logo Unsoed, pengusul, sumber dana DIPA (no Kontrak),

LPPM, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan tahun terbit.

2. Halaman Pengesahan :

Memuat judul, identitas pengusul dan tanda tangan pengusul, disetujui Dekan

Fakultas dan disetujui Ketua LPPM.

3. Kata pengantar

Berfungsi mengantarkan tulisan kepada pembaca dan kemungkinan ucapan

terima kasih pada pihak yang membantu.

4. Daftar isi :

Berisi sub judul-sub judul karya tulis

5. Daftar gambar :

Berisi foto kegiatan KKN tematik atau informasi lainnya

6. Daftar Lampiran :

Berisi SK atau hal –hal yang terkait karya tulis

7. Isi Laporan

Bab 1. PENDAHULUAN: berisi Analisis Situasi. perumusan dan

Pemecahan Masalah, Tujuan KKN tematik, Manfaat KKN tematik

Bab 2. METODE PELAKSANAAN KKN, meliput:Tempat dan Waktu.

Bahan dan alat,Metode Kegiatan (uraian iptek yang akan

diterapkan di masyarakat dan metode diseminasinya),. Jadwal

kegiatan dan Personalia

Bab 3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Bab 5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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FORM LAPORAN MONEV LAPANGAN KKN TEMATIK
NAMA PEMONEF : ……………………………………..

N0 NAMA KETUA JUDUL KUNJUNGAN
HARI/TGL

Hasil Monev SARAN/CATATAN/REKO
MENDASI

PENILAIAN*

1 Pelaksanaan program

Kreativitas Mhs KKN

2 Pelaksanaan program

Kreativitas Mhs KKN

3 Pelaksanaan program

Kreativitas Mhs KKN

4 Pelaksanaan program

Kreativitas Mhs KKN

Keterangan:

* Penilaian kunjungan: A. Sangat baik dan Mhs kreatif; B. Baik sesuai program; C.
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PANDUAN PENGELOLAAN PROGRAM

HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DANA DIPA UNSOED

SKIM MIMBAR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
SENI (IPTEKS)

Oleh:

Tim LPPM Unsoed

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2014
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) sebagai lembaga pendidikan

tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka

mencapai taraf World Class Civic University, UNSOED dituntut menghasilkan

IPTEKS unggulan berbasis penelitian dan dapat dimanfaatkan semaksimal

mungkin bagi kemakmuran, kesejahteraan dan kemandirian bangsa untuk

mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan. Penelitian diharapkan selalu

berujung kepada penerapan IPTEKS oleh pemangku kepentingan. Upaya

penyebarluasan IPTEKS hasil penelitian masih terbatas melalui forum ilmiah

berupa jurnal, seminar, workshop, sarasehan dan pelatihan yang jangkauannya

sangat terbatas. Hal ini tentu saja kurang menjangkau masyarakat luas, khususnya

pedesaan, oleh karena itu diperlukan media lain yang lebih memasyarakat, baik

media masa, maupun elektronim antara lain radio, televisi, dan koran..

Penyebaran informasi IPTEKS melalui media elektronik (radio dan tv) dan

media masa diharapkan dapat lebih memperluas jangkauan khalayak sasaran,

terutama masyarakat pedesaan yang bersinggungan langsung dengan

pembangunan pedesaan berkelanjutan. Perguruan tinggi tak terkecuali UNSOED

harus menyediakan dan menyebarluaskan IPTEKS untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam mendukung kemandirian bangsa Indonesia. Sejak

tahun 2006 UNSOED telah bekerjasama dengan RRI ikut serta membangun

pedesaan melalui MIMBAR TEKNOLOGI UNSOED untuk diseminasi IPTEKS

yang bermanfaat bagi masyarakat. Informasi IPTEKS tepat guna dan handal

langsung disajikan dan dapat dikomunikasikan secara interaktif oleh pakar di

bidang keahliannya sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang

komprehensif, lengkap dan detail.



59

1.2. Tujuan

1. Menyebarluaskan IPTEKS unggulan Unsoed kepada masyarakat luas

melalui siaran radio atau surat kabar yang menjangkau masyarakat

luas.

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan

informasi pembangunan desa secara komprehensif dan mendalam

langsung dari pakar yang kompeten melalui dialog interaktif.

3. Meningkatkan motivasi dosen untuk mengembangkan IPTEKS

1.3. Manfaat

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat pedesaan terhadap IPTEKS

2. Teridentifikasinya IPTEKS yang dibutuhkan masyarakat

3. Meningkatnya citra positif UNSOED di masyarakat khususnya dalam

kaitannya dengan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di

UNSOED.

1.4. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran adalah masyarakat luas, baik kelompok maupun

lembaga yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagai contoh:

kelompok masyarakat, kelompok tani, Usaha kecil menengah (UKM), koperasi,

dan lain-lain.

1.5. Luaran

Luaran yang diharapkan dari program ini adalah: 1) Jasa, 2) Technical

Assistance yang memberi dampak pada: (a) peningkatan produktivitas mitra (b)

peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok masyarakat (c) peningkatan

kegiatan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di perguruan tinggi.
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BAB II SELEKSI USULAN

2.1. Jadwal Kegiatan Seleksi

Jadwal kegiatan seleksi sebagai berikut.

No
.

Uraian Kegiatan 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10

PERSIAPAN

1. Sosialisasi ●

2. Penerimaan Proposal ●

SELEKSI &
PENGUMUMAN

●

3. Seleksi Proposal ●

4. Pengumuman proposal
yang diterima

●

PELAKSANAAN
PENGABDIAN

5. Realisasi Program ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6. Monitoring dan
Evaluasi

●

PELAPORAN

7. Penyusunan laporan
kemajuan

● ● ● ● ●

8. Penyusunan laporan
akhir

●

2.2. Proses Seleksi

Seleksi dilakukan satu tahap yaitu seleksi berkas (desk evaluation)

tanpa presentasi proposal. Reviewer akan ditentukan oleh LPPM.

2.3. Alur Seleksi

LPPM akan mengumumkan jadwal seleksi melalui website Unsoed

dan surat ke semua fakultas.
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BAB III . KRITERIA PROGRAM

1. Pengusul / nara sumber adalah dosen yang mengembangkan IPTEKS

unggulan secara konsisten sesuai bidang ilmu/keahlian,yang berasal dari

semua program studi yang ada di UNSOED dan atau nara sumber lain

yang merupakan mitra UNSOED.

2. Pengusul dapat mengajukan skim PKM lain tanpa mengurangi hak

pengusul untuk mendapatkan skim PKM lain.

3. Topik IPTEKS belum pernah disampaikan melalui program Mimbar

IPTEKS UNSOED tetapi diutamakan topik lanjutan siaran radio atau

terbitan di koran sebelumnya.

4. Usul program kegiatan ditelaah oleh 2 orang penelaah yang ditentukan

oleh LPPM.

5. Usul dan laporan program diketik 1,5 spasi dengan huruf Times New

Roman 12 pada kertas A4 dan diberi sampul luar warna biru muda (laut)

6. Mimbar IPTEKS merupakan program paket tiap semester yang masing-

masing menampilkan 16 topik (Narasumber hanya diperkenankan satu

kali menyampaikan materi selama semester berjalan.)

7. Mimbar IPTEKS UNSOED dilaksanakan selama satu jam di Studio

Programa I RRI Purwokerto atau surat kabar yang telah ditetapkan oleh

pengusul.

8. Nara sumber wajib menyampaikan materi melalui program Mimbar

IPTEKS UNSOED dalam acara Gerbang Desa RRI Programa 1 Purokerto

sesuai jadwal yang telah ditentukan LPPM atau dengan surat kabar sesuai

kesepakatan nara sumber.

9. Mimbar Ipteks ini juga diwajibkan bagi penerima IbM, Berbasis Riset,

untuk membuat makalah nya, selanjutnya akan dievaluasi. Bagi yang

dinyatakan lolos berkewajiban untuk mengisi mimbar ipteks
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BAB IV. PEMBIAYAAN

Program ini dibiayai sepenuhnya melalui DIPA Unsoed atau bersama

Instansi lain. Dukungan dana DIPA Unsoed maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah). Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I sebesar 70% dan

tahap II sebesar 30%. Tahap II akan dicairkan setelah menyerahkan Laporan

Akhir pada LPPM Unsoed. Peruntukan dana adalah untuk: honorarium/upah

(tidak lebih dari 30%), bahan habis dan suku cadang untuk mitra (tidak lebih dari

50%), perjalanan dan lain-lain (tidak lebih dari 15%) dan pemantauan Internal

(tidak lebih dari 5%). Biaya penyiaran dan pendampingan siaran termasuk dalam

komponen biaya mimbar IPTEKS.

BAB V. FORMAT USULAN KEGIATAN DAN KRITERIA PENILAIAN

5.1. Sampul Muka

USUL

PROGRAM MIMBAR IPTEKS

JUDUL MIMBAR IPTEKS

Oleh :

1. Nama Pengusul (Ketua)

2. Nama Pengusul (Anggota)

3. Nama Pengusul (Anggota)
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FAKULTAS

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2013

5,2 Isi Proposal

1. Judul

2. Abstrak

3. Pendahuluan:

a. Justifikasi aspek ilmiah dan urgensi IPTEKS.

b. Peranan IPTEKS dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan
pembangunan masyarakat.

c. Tujuan dan Manfaat

d. Khalayak Sasaran

4. Materi Siaran :

a. Manfaat IPTEKS bagi masyarakat

b. Uraian IPTEKS yang disiarkan

c. Kesimpulan dan Rekomendasi

5. Daftar Pustaka

6. CV Pengusul

5.3. Kriteria Penilaian

Komponen Penilaian Bobot Skor Nilai = Bobot x skor

a. Topik Siaran (Singkat, padat,

menarik (maksimal 20 kata)

10

b. Abstrak

 Maksimal 200 kata

 Ditulis spasi satu

 Intisari materi siaran

10
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c. Pendahuluan

Justifikasi aspek ilmiah dan urgensi

IPTEKS

 Peranan IPTEKS dalam mendukung

peningkatan kesejahteraan dan

pembangunan masyarakat

 Tujuan dan Manfaat

 Khalayak Sasaran

15

d. Materi Siaran

 Manfaat IPTEKS bagi masyarakat

 Uraian IPTEKS yang disiarkan

45

e. Daftar Pustaka

Relevansi dan kekinian

10

f. CV Pengusul

Kompetensi dan relevansi

10

Jumlah

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Naskah yang diterima berdasarkan rangking yang terbaik

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pendamping

Komponen Penilaian Bobot Skor Nilai = Bobot x skor

Ketepatan waktu pelaksanaan (mulai siaran,

lama penyampaian oleh nara sumber)

20

Pengantar dari penyiar/wartawan 10

Metode penyampaian oleh narasumber 10

Jumlah pertanyaan dari pendengar 25

Kesesuaian pertanyaan dengan topi 15

Ketuntasan jawaban oleh narasumber 20

Jumlah

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Naskah yang diterima berdasarkan rangking

yang terbaik

Topik IPTEKS tidak/ perlu dipertajam/diperjelas lagi melalui siaran lanjutan
Pendengar berasal Banyumas ( ... orang),
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Eks-Kresidenan ( ... orang),
Propinsi Jateng ( ... orang),
Luar propinsi di Jawa berjumlah ( ... orang),
Luar propinsi di luar Jawa ( ... orang)

Dokumentasi gambar: tidak/ ada
Saran penting dari masyarakat

BAB VII FORMAT LAPORAN DAN ARTIKEL

1. Judul

2. Abstrak

3. Pendahuluan:

e. Justifikasi aspek ilmiah dan urgensi IPTEKS.

f. Peranan IPTEKS dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan

pembangunan masyarakat.

g. Tujuan dan Manfaat

h. Khalayak Sasaran

4. Materi Siaran :

a. Manfaat IPTEKS bagi masyarakat

b. Uraian IPTEKS yang disiarkan

c. Kesimpulan dan Rekomendasi

5. Hasil Pelaksanaan

6. Daftar Pustaka

X. LAMPIRAN

Halaman depan usulan kegiatan

Halaman Pengesahan Usulan Kegiatan
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PANDUAN PENGELOLAAN PROGRAM

HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DANA DIPA UNSOED

AUDIOVISUALISASI IPTEKS

Oleh:

Tim LPPM Unsoed

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2014
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pembuatan audiovisual teknologi tepat guna (IPTEKS)

merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan penekanan utama pada

peningkatan pendayagunaan ipteks dalam kegiatan masyarakat. Skim program

pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diperlukan karena jumlah IPTEKS

yang diserap dan diadopsi oleh masyarakat masih sangat terbatas.

Program pembuatan audiovisual IPTEKS juga sangat mendukung kegiatan

diseminasi IPTEKS kepada masyarakat. Hasil program pembuatan audiovisual

IPTEKS dalam bentuk CD/DVD atau software diharapkan dapat membantu

mahasiswa maupun staf pengajar dalam mensosialisasikan IPTEKS kepada

masyarakat. Lebih jauh lagi, dokumentsi IPTEKS dalam bentuk audiovisual ini

juga akan sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar di lingkungan

UNSOED. Selanjutnya, program ini juga dimaksudkan agar dapat memacu staf

pengajar untuk mengembangkan lebih lanjut hasil-hasil penelitiannya menjadi

IPTEKS yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

1.2. Tujuan Dan Manfaat

A. TUJUAN

1. Menyediakan alat bantu transfer IPTEKS kepada masyarakat

2. Menyediakan alat bantu ajar

3. Memotivasi staf pengajar dalam mengembangkan IPTEKS.

4. Mendokumentasikan IPTEKS untuk pengembangan di waktu mendatang

B. MANFAAT

1. Mempermudah transfer IPTEKS kepada masyarakat

2. Mengembangkan media pembelajaran

3. Meningkatnya motivasi staf pengajar dalam mengembangkan IPTEKS
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1.3. Sasaran

1. Dosen Unsoed maksimal 3 orang per judul proposal

2. Mahasiswa Unsoed yang terlibat kegiatan PKM harus dibawah

pengawasan dosen Unsoed

1.4. Keluaran

1. VCD/DVD yang berisi rangkaian kegiatan yang sistematis dan runtut

menggambarkan proses pencapaian tujuan tertentu dan hasil dari

IPTKS.

2. Artikel dibuat maksimal 5 lembar dengan format : judul, identitas

penyusun (nama dan gelar, Jurusan, Fakultas, telp dan e-mail),

ringkasan dilengkapi dengan 4-5 kata kunci, latar belakang, narasi isi

IPTEKS, penutup, dan daftar pustaka.

1.5. Ukuran Keberhasilan

1. VCD/DVD berhasil dibuat dan berisi IPTEKS sesuai dan tidak

menyimpang dari proposal yang diajukan

2. Durasi antar bagian (sekuen) dalam audiovisualisasi IPTEKS

proporsional dan terdapat kesesuaian antara gambar yang divisualkan

dengan audio yang perdengarkan.

3. Ilustrasi atau pengantar IPTEKS yang diaudiovisualkan maksimal 5

menit dari seluruh tayangan sepanjang 30 menit (atau proporsional

dengan durasi keseluruhan IPTEKS).
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BAB II. SELEKSI PROPOSAL

2.1. Jadwal Kegiatan Seleksi

Jadwal kegiatan seleksi sebagai berikut.

No. Uraian Kegiatan 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERSIAPAN

1. Sosialisasi ●

2. Penerimaan Proposal ●

SELEKSI &
PENGUMUMAN

●

3. Seleksi Proposal ●

4. Pengumuman proposal
yang diterima

●

PELAKSANAAN
PENGABDIAN

5. Realisasi Program ● ● ● ● ● ● ●

6. Monitoring dan Evaluasi ●

PELAPORAN

7. Penyusunan laporan
kemajuan

● ● ● ●

8. Penyerahan laporan akhir ●

2.2. Proses Seleksi

Seleksi dilakukan satu tahap yaitu seleksi berkas (desk evaluation)

tanpa presentasi proposal. Reviewer akan ditentukan oleh LPPM.

2.3. Alur Seleksi

LPPM akan mengumumkan jadwal seleksi melalui website Unsoed

dan surat ke semua fakultas.
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2.4. Komponen dan bobot penilaian

No Komponen Skore
(a)

Bobot (%)
(b)

Nilai

1 Pendahuluan 25

a. Latar belakang urgensi IPTEKS

b. Tujuan umum IPTEKS

c. Manfaat dan rencana
implementasi IPTEKS

2 Audiovisualisasi IPTEKS 50

a. Pemilihan sekuen didukung
rujukan teknologi yang aplikatif,
urgen dan bermanfaat luas bagi
masyarakat

b. Sekuens program audiovisual
dibuat secara sistematik dan
runut.

c. Narasi yang dituliskan mampu
mengungkapkan maksud dan
tujuan subjudul sekuens
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3 Jadwal kegiatan dan anggaran yang
diusulkan

10

a. Kelayakan jadwal kegiatan

b. Kelayakan pembiayaan.

4 Personalia :
kesesuian kompetensi personalia.
dengan IPTEKS

15

NILAI AKHIR

Keterangan :

1). Skore 1, 2, 3, 5, 6,7

2). Direkomendasikan diterima bila nilai rata-rata dari seluruh reviwer ≥ 450.

2.5. Pelaksana Seleksi

Pelaksana seleksi PKM adalah dosen Unsoed atau PT lain yang

dipandang kompeten dan sudah berpengalaman dalam hal pelaksanaan kegiatan

PKM serupa, berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang. Pelaksana seleksi

bertanggung jawab kepada Rektor Unsoed melalui Ketua LPPM Unsoed.

2.6. Hasil Seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan sesuai jadwal yang direncanakan dan

secara terbuka melalui web resmi unsoed. Bagi pengusul proposal yang diterima

segera mendapatkan undangan untuk menandatangani kontrak kerja di kantor

LPPM Unsoed.

2.7. Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk dan diberi SK

oleh Ketua LPPM Unsoed, dimulai sejak batas akhir pengumpulan proposal PKM

ditutup. Nilai batas minimal proposal PKM yang dirokemendasikan diterima

adalah : 450, sedangkan yang berhak menentukan diterima atau tidaknya

rekomendasi adalah Ketua LPPM Unsoed, dengan mempertimbangkan dana yang

tersedia. Keputusan akhir yang diambil Ketua LPPM Unsoed tidak dapat

diganggu gugat.
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BAB III. KRITERIA PROGRAM

1. IPTEKS hasil temuan murni, modifikasi dan atau penyempurnaan yang

sudah ada, yang dilakukan oleh dosen UNSOED maksimal 3 orang

2. IPTEKS yang sudah ada dengan ijin dari pemegang HAKI / pemiliknya,

dibuktikan dengan surat ijin/kuasa bermeterai Rp.6000,-

3. IPTEKS yang sudah berkembang di masyarakat namun belum diketahui

pemiliknya

4. Program pengabdian ini bersifat MONO tahun.

5. Luaran pengabdian harus dapat terukur.

6. Ketua dan anggota tim adalah seluruh dosen tetap Unsoed aktif dan tidak

sedang mengikuti tugas belajar atau pelatihan atau kegiatan lain

berdurasi lebih dari 6 bulan.

7. Untuk satu skim, seorang dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu

judul, baik sebagai ketua maupun anggota pada semua skim

8. Laporan akhir dibuat dalam bentuk hard copy rangkap dua dan soft copy

dalam bentuk CD/DVD.

9. Sumber dana adalah DIPA UNSOED.

10. Durasi minimal program audiovisual adalah 30 menit.

BAB IV. PEMBIAYAAN

Program ini dibiayai sepenuhnya melalui DIPA Unsoed atau bersama

Instansi lain. Dukungan dana DIPA Unsoed maksimum Rp 10.000.000,- (Sepuluh

juta rupiah). Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I sebesar 70% dan

tahap II sebesar 30%. Tahap II akan dicairkan setelah menyerahkan Laporan

Akhir ke LPPM Unsoed. Dalam kasus tim pelaksana tidak mampu

menyelesaiakan kewajiban pembuatana udiovisual ipteks, maka tim pelaksana

berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang sudah diterima. Peruntukan dana

adalah untuk: honorarium/upah (tidak lebih dari 30%), bahan habis dan peralatan

atau suku cadang (tidak lebih dari 50%), perjalanan dan lain-lain (tidak lebih dari

15%) dan pemantauan Internal (tidak lebih dari 5%).
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BAB V. FORMAT USULAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Format Usulan adalah sebagai berikut:

5.1. Cover.

Warna cover merah muda, berisi judul IPTEKS, logo unsoed, nama
pengusul, sumber biaya, l dan Fakultas-Universitas serta tahun terbit.

Contoh halaman cover:

USUL AUDIOVISUALISASI IPTEKS

JUDUL IPTEKS

Oleh

Nama Pengusul ( Ketua) NIDN
Nama Pengusul ( Anggota) NIDN
Nama Pengusul ( Anggota) NIDN

Dilaksanakan atas biaya

DIPA Universitas Jenderal Soedirman tahun anggaran 2014

FAKULTAS BIOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2014
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5.2.Lembar pengesahan.

Berisi identitas ketua proyek disetujui Dekan dan diketahui Ketua LPPM Unsoed

Contoh halaman pengesahan:

HALAMAN PENGESAHAN
USUL AUDIOVISUALISASI IPTEKS

==========================================================
1.a.Judul Teknologi :

b. Bidang ilmu :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ketua Proyek

a. Nama lengkap :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan :
d. Jabatan Fungsional :
e. Program Studi/ Fak :
f. Perguruan Tinggi :

---------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Jumlah Pengusul : orang
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Lokasi Pembuatan :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Jangka waktu :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Biaya yang dibutuhkan :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Sumber Dana : Dana DIPA Unsoed tahun Anggaran 2013/2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Purwokerto,
Menyetujui, Ketua Pengusul,
Dekan Fakultas

( ) ( )

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat Unsoed

Prof. Ir. Totok Agung D.H., MP, PhD.
NIP. 196309231988011001
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5.3. Sistimatika

A. Bagian Awal

Judul IPTEKS yang akan di audiovisualisasikan

B. Bagian Isi

Isi proposal adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Berisi: 1).latar belakang (atau informasi rasional
pentingnya pemanfatan IPTEKS), 2). tujuan dan manfaat IPTEKS, 3). sasaran
dan 4). rencana implementasi / pengembangannya.

Bab II. Audiovisualisasi IPTEKS. Berisi 1). Diagram alir uraian rencana kerja
pembuatan audiovisual IPTEKS yang sistematis dari setiap sekuens IPTEKS
yang ditawarkan dan 2). rencana pengambilan gambar setiap sekuen dan
narasinya, yang disajikan dalam bentuk tabel, berisi kolom: lokasi
pengambilan gambar (sekuel), nomor sekuel, durasi, spesifikasi kegiatan, dan
narasi sekuel. Yang dimaksud lokasi pengambilan gambar (sekuel) adalah
ruangan/laboratorium/sawah/kolam dll.,yang merujuk sebagai syarat IPTEKS
berlangsung, bukan desa seperti yang ada pada hal pengesahan.

Bab III. Berisi 1). Jadwal pelaksanaan, dibuat dalam bentuk tabel dengan
kolom secara berurutan : nomor, spesifikasi kegiatan, waktu pelaksanaan
(satuan per minggu). 2). rencana anggaran dibuat dalam bentuk tabel dengan
kolom secara berurutan : no, Spesifikasi belanja, jumlah satuan, harga satuan
(Rp), jumlah harga (Rp). dan 3). Personalia, dibuat dalam bentuk tabel dengan
kolom secara berurutan : no, nama dan gelar, bidang keahlian dan waktu yang
disediakan ( jam per minggu).

C. Bagian Akhir

Bagian ini berisi : 1), Daftar Pustaka, mengikuti urutan alphabet nama

Author, 2), Curriculum Ketua proyek audiovisual IPTEKS dan Anggota ,

dengan urutan:

a. Nama dan gelar
b. NIP
c. Pangkat/gol ruang
d. Jurusan
e. Fakultas
f. Pengalaman PKM terkait IPTEKS yang diusulkan diurutkan dari tahun

terbaru.
Curriculum vitae ditandatangani oleh personal yang bersangkutan.
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BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh tim reviewer LPPM yang berupa

evaluasi tertulis (desk evaluation) yang berisi laporan kemajuan pembuatan

VCD/DVD IPTEKS yang diusulkan. Monitoring awal dilakukan 2 bulan sejak

pemenang usulan diumumkan oleh LPPM, sedangkan monitoring dan evaluasi

akhir diadakan menjelang batas akhir waktu pengumpulan karya VCD/DVD.

Bagi pengusul program pembuatan audiovisualisasi IPTEKS yang dibiayai

LPPM Unsoed yang disebabkan satu dan lain hal sehingga tidak mampu

menyelesaikan tugas pembuatan VCD/DVD, maka seluruh tim pengusul dalam

kelompok itu tidak diperkenankan mengajukan usul semua skim PKM dengan

biaya yang pengelolaanya diserahkan kepada LPPM Unsoed, sampai yang

bersangkutan menyelesaikan tugasnya.

FORMAT PEMANTAUAN

PROGRAM AUDIOVISUALISASI IPTEKS

Identitas Program

1. Judul : ……………….…………………………………

……………….…………………………………

2. Ketua Tim Pelaksana : ……………………………………………………

3 Fakultas/Program Studi : ……………………………………………………

4. Biaya : Rp …………………………………………

5. Lokasi Kegiatan : ……………………………………………………

Substansi Pemantauan

1. Pelaksanaan Program

 Tanggal mulai : ………………………………

 Perkiraan tanggal penyerahan laporan : ………………………………

 Perkiraan tanggal penyerahan artikel ilmiah : ………………………………

2. Peranan LPM/LPPM/Direktur
Politeknik/Akademi *)
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 Seleksi usul Audiovisualisasi Ipteks : Ya / Tidak

 Menyelenggarakan seminar proposal : Ya / Tidak

 Memantau pelaksanaan program : Ya / Tidak

 Menyelenggarakan seminar hasil : Ya / Tidak

 Menggandakan laporan : Ya / Tidak

 Mengirim laporan : Ya / Tidak

 Meminta artikel ilmiah untuk publikasi : Ya / Tidak

 Layanan lainnya sebutkan : ................................................

3. Keterkaitan pelaksanaan dengan program

 Waktu pelaksanaan : Sesuai / menyimpang

 Bahan yang dipakai : Sesuai / menyimpang

 Alat yang digunakan : Sesuai / menyimpang

 Kerangka pemecahan masalah : Sesuai / menyimpang

 Metode : Sesuai / menyimpang

 Belanja : Sesuai / menyimpang

 Personalia : Sesuai / menyimpang

Bila menyimpang berikan penjelasan : ................................................

4. Cara pemantauan

 Tinjauan lapangan (Ya / Tidak)

 Tinjauan lab (Ya / Tidak )

 Wawancara (Ya / Tidak )

 Melihat data dasar/ foto/laporan (Ya / Tidak )

 Lainnya sebutkan ....................................................

5.
Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya
mengatasi

:

6.
Hasil penting dalam pemantauan Audiovisualisasi
Ipteks

:

7. Penilaian umum dan saran :

Mengetahui
Ketua LPPM UNSOED,

NIP.

Purwokerto,
Pemantau

NIP.
Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

**) Data dasar/foto/laporan
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FORMAT PEMANTAUAN LAPANG DAN EVALUASI PROGRAM
......

I. Identitas Program

1. Judul Kegiatan : ……………………………………
2. Ketua Tim Pelaksana : ……………………………………
3. Perguruan Tinggi : …………………………...............
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi : ……………………………………
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : ........................................................
6. Biaya : ……………………………………

II. Kriteria dan Acuan
No. KRITERIA SKOR BOBOT

(%)
NILAI
(SKOR
X
BOBOT)

JUSTIFIKASI
PENILAIAN

1. Penggunaan Dana 20
2. Capaian program

25

3. Kualitas hasil
(kesinambungan
alur skuel dan
narasi)

30

4. Mutu Pelaksanaan
Program (ketepatan
waktu, ketepatan
tema, keberlanjutan
dan bertanggung
jawab)

25

Jumlah 100

Keterangan:Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
Kota, tanggal bulan tahun

Pemantau,
Nama dan tanda tangan

LAMPIRAN
 Foto kegiatan pelaksanaan
 Laporan penggunaan dana 70 %
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FORMAT KUNJUNGAN LAPANGAN

NO NAMA

KETUA

JUDUL KELENGKAPAN

DESK

KUNJUNGAN

HR/TGL

PENILAIAN REKOMEN

DASI

CAPAIAN
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BAB VII. LAPORAN HASIL DAN ARTIKEL

7.1. Laporan Hasil

Hasil akhir program audiovisualisasi IPTEKS dalam bentuk CD/VCD

dibuat rangkap dan disetorkan ke LPPM sebanyak 2 keping. Artikel diberi sampul

kertas buffalo berwarna merah muda, dengan format mengikuti aturan sebagai

berikut:

1. Halaman sampul

2. Halaman Pengesahan yang ditandatangani ketua proyek, disetujui Dekan

dan diketahui Ketua LPPM Unsoed

3. Kata pengantar

4. Isi laporan: pada bagian isi laporan ini terdapat artikel ilmiah.

7.2. Artikel

Bagian artikel ditulis tidak lebih dari 5 halaman.

 Judul IPTEKS yang diaudioviualkan

 Penulis

 Alamat institusi, e-mail.

 Abstrak

 Kata kunci 4 – 5 kata

 Artikel ilmiah yang menjelaskan IPTEKS yang telah berhasil

diaudioviualkan (dari segi ilmiah).
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LAPORAN PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

JUDUL AUDIOVISUALISASI IPTEKS

Oleh :

1. Nama Pengusul (Ketua) NIDN
2. Nama Pengusul (Anggota) NIDN
3. Nama Pengusul (Anggota) NIDN

Dibiayai DIPA UNSOED Tahun ...

Nomor Kontrak : ........................

FAKULTAS

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2014
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7.2. Format Halaman Pengesahan

Format halaman pengesahan pada laporan kegiatan program IPTEKS sebagai

berikut :

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :

2. Bidang Ilmu :

3. Ketua Pelaksana :

a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. NIP :
d. NIDN :
e. Disiplin Ilmu :
f. Pangkat/Golongan :
g. Jabatan :
h. Fakultas/Jurusan :

4. Jumlah Tim Pelaksana : .... orang

5. Lokasi Kegiatan : a. Desa ...............
b. Kecamatan ..........

c. Kabupaten ................

6. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan

a. Nama Instansi :
b. Alamat Instansi :

7. Waktu pelaksanaan program : .... bulan

8. Biaya : Rp.

Purwokerto, ...................201..

Mengetahui, Ketua Pelaksana,
Dekan Fakultas ..........
Cap dan tanda tangan Tanda tangan

Nama Jelas Nama Jelas
NIP. ...... NIP. .....

Mengetahui,

Ketua LPPM UNSOED
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas
NIP. ......
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7.3. Sistematika Laporan

 HALAMAN PENGESAHAN

 ABSTRAK

 KATA PENGANTAR

 ARTIKEL ILMIAH (berisi kajian ilmiah IPTEKS yang diaudiovisualkan)

 DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN (Teknis kegiatan implementasi IPTEKS dan Foto atau

Gambar bukti kegiatan).

7.4. . Sistematika naskah publikasi/Artikel

Artikel dibuat maksimal 5 lembar dengan format : judul, Identitas

penyusun ( nama, gelar akademik, jurusan, fakultas, telepon dan e-mail), abstrak,

latar belakang, isi IPTEKS, dan penutup, dilengkapi dengan 4-5 kata kunci dan

daftar pustaka.



82

PANDUAN PENGELOLAAN PROGRAM

HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DANA DIPA UNSOED

SKIM PENGUATAN PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh:

Tim LPPM Unsoed

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2014
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui beberapa Kementerian telah membuka

program nasional pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Kementerian Dalam

Negeri, Program Nasional Kepemudaan & Kewirausahaan dari

Kementerian Pemuda dan Olah Raga , Menteri Koperasi dan UMKM dan

Program Nasional lainnya. Program nasional ini disambut antusias oleh

masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan derajat hidupnya yang

tercermin dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun beberapa waktu setelah bergulirnya program nasional ini, muncul

berbagai hambatan berupa ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan

program. Banyak dikeluhkan oleh para pendamping program di lapang,

bahwa masyarakat tidak mampu menggulirkan program yang telah

disepakati bersama dalam forum musyawarah bersama para

pendampingnya.

Bertitik tolak dari kenyataan ini, Lembaga Penelitian dan

pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsoed dengan komitmen yang

tinggi ingin ikut memberikan solusi permasalahan yang muncul akibat

adanya kesenjangan antara kemampuan masyarakat yang ada dengan

tuntutan program yang sudah disepakati bersama. Selain itu, LPPM

Unsoed sebagai Institusi ilmiah ingin memberikan kontribusi bagi

jalannya program nasional pemberdayaan masyarakat ini. Komitmen yang

tinggi dari LPPM Unsoed ini antara lain dituangkan melalui penyediaan

skim Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebagai

wadah pengabdian kepada masyarakat bagi para Dosen Unsoed.

Diharapkan melalui skim ini para dosen dapat membantu

masyarakat yang kesulitan menjalankan program nasional yang sedang

dilaksanakan kelompok kerja di tempat tinggalnya.
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Kegiatan skim penguatan program nasional pemberdayaan

masyarakat yang ditawarkan LPPM Unsoed ini perlu dilaksanakan dalam

bentuk jaringan kerjasama yang sinergis dengan kegiatan yang menjadi

program kerja dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

/ sejenisnya serta berorientasi menuju kemandirian masyarakat. Biaya

kegiatan penguatan program nasional pemberdayaan masyarakat ini

bersumber dari anggaran DIPA UNSOED. Rangkaian proses pengusulan,

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penguatan program nasional

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan

format yang telah ditentukan, yakni Usul skim penguatan program

nasional pemberdayaan masyarakat, Evaluasi Usul, Pemantauan, dan

Laporan Akhir.

I.2. Tujuan Dan Manfaat

a. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok kerja di

masyarakat yang menjadi peserta Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Koperasi, UMKM /sejenisnya

dalam menyelesaikan program kerjanya

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok kerja di

masyarakat yang menjadi peserta Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Koperasi, UMKM /sejenisnya

dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya.

3. Mengarahkan perilaku dan pola pikir dari kelompok kerja peserta

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, Koperasi,

UMKM sejenisnya, agar mampu menjalankan program nasional

pemberdayaan yang sedang dilaksanakan.

b. Manfaat

1. Meningkatnya kesiapan pengetahuan dan ketrampilan kelompok

peserta program nasional pemberdayaan (PNPM), Koperasi,
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UMKM /sejenisnya, dalam menjalankan program pemberdayaan

masyarakat di kelompoknya.

2. Suksesnya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM),

Koperasi, UMKM / sejenisnya yang sedang digulirkan di

pedesaan/perkotaan.

3. Meningkatnya citra UNSOED sebagai perguruan tinggi yang

terlibat dalam mensukseskan program nasional pemberdayaan

masyarakat (PNPM), Koperasi, UMKM /sejenisnya, untuk

kawasan pedesaan/perkotaan.

4. Meningkatkan motivasi dan peluang dosen untuk menerapkan

hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.

1.3. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran adalah masyarakat/kelompok penerima Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Koperasi, UMKM

/sejenisnya yang terkendala realisasi program kerjanya disebabkan ketidak

mampuan pesertanya.

1.4. Keluaran

Luaran yang diharapkan dari program ini adalah: 1) Jasa, 2)

Metode, 3) Technical Assistance yang memberi dampak pada: (a)

peningkatan produktivitas mitra (b) peningkatan atensi akademisi terhadap

kelompok masyarakat (c) peningkatan kegiatan pengembangan ilmu,

teknologi, dan seni di perguruan tinggi.

1.5. Ukuran keberhasilan

1. Khalayak sasaran dapat secara mandiri menjalankan program yang

sesuai jadwal dan target pada program nasional pemberdayaan

masyarakat (PNPM, Koperasi, UMKM /sejenisnya.

2. Khalayak sasaran dapat menggulirkan program nasional pemberdayaan

masyarakat (PNPM , Koperasi, UMKM /sejenisnya.
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BAB II SELEKSI USULAN

2.1. Jadwal Kegiatan Seleksi

Jadwal kegiatan seleksi sebagai berikut.

Bulan Ke-

No. Uraian Kegiatan/Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERSIAPAN

1. Sosialisasi ●

2. Penerimaan Proposal ●

SELEKSI &
PENGUMUMAN

●

3. Seleksi Proposal ●

4. Pengumuman proposal
yang diterima

●

PELAKSANAAN
PENGABDIAN

5. Realisasi Program ● ● ● ● ● ● ● ●

6. Monitoring dan Evaluasi ●

PELAPORAN

7. Penyusunan laporan
kemajuan

● ●

8. Penyusunan laporan akhir ● ●

2.2. Proses Seleksi

Seleksi dilakukan satu tahap yaitu seleksi berkas (desk evaluation)

tanpa presentasi proposal. Reviewer akan ditentukan oleh LPPM.

2.3. Alur Seleksi
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LPPM akan mengumumkan jadwal seleksi melalui website Unsoed

dan surat ke semua fakultas.

BAB III. KRITERIA PROGRAM DAN PENGUSUL

Pengusul skim penguatan program nasional pemberdayaan masyarakat

(PNPM) sejenisnya adalah dosen tetap UNSOED yang tidak sedang

melaksanakan tugas belajar lanjut (S-2 atau S-3). Program ini bersifat mono tahun

dan diusulkan dengan mengacu pada program kerja kelompok peserta program

nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Koperasi, UMKM/sejenisnya,

yang sedang dilaksanakan di pedesaan/perkotaan tertentu. PNPM yang akan

menjadi mitra harus memberikan rekomendasi secara tertulis. Seorang

pengusul hanya dapat menjadi ketua atau sebagai anggota pada semua skim

Pengabdian Masyarakat pada semester yang sama. Skim penguatan program

nasional pemberdayaan masyarakat dibiayai melalui DIPA UNSOED. Dukungan

dana DIPA UNSOED maksimum sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB IV. PEMBIAYAAN

Program ini dibiayai sepenuhnya melalui DIPA Unsoed atau bersama

Instansi lain. Dukungan dana DIPA Unsoed maksimum Rp 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah). Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I sebesar 70% dan

tahap II sebesar 30%. Tahap II tidak akan dicairkan jika Laporan Akhir belum

diterima LPPM Unsoed. Peruntukan dana adalah untuk: honorarium/upah (tidak

lebih dari 30%), mitra 40 %, ( bahan habis dan suku cadang (tidak lebih dari

50%), perjalanan dan lain-lain (tidak lebih dari 15%) dan pemantauan Internal

(tidak lebih dari 5%).

BAB V. FORMAT USULAN DAN KRITERIA PENILAIAN

5.1. . Sampul muka

Sampul muka usul berwarna hijau tua dengan ukuran kertas A-4 , secara
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berurutan memuat (1) tulisan “Usul Penguatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat”, (2) Logo perguruan tinggi, (3) Judul kegiatan : singkat dan spesifik,

tetapi cukup jelas memberi gambaran penguatan program nasional pemberdayaan

yang sedang berjalan di lokasi tertentu, (4) Nama-nama Pengusul dengan gelar

akademik dan NIP dan NIDN, (5) Nama Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi,

dan (6) Tahun. Contoh sampul usul Skim penguatan program nasional

pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

Contoh sampul usul program Penguatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat sebagai berikut :

USUL PROGRAM PENGUATAN PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

JUDUL

Oleh :

1. Nama Pengusul (Ketua)
2. Nama Pengusul (Anggota)
3. Nama Pengusul (Anggota)

FAKULTAS

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2014

5.2. Halaman pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang

menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal

masing-masing Fakultas (Contoh terlampir) :
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HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :

2. Bidang Ilmu :

3. Ketua Tim Pelaksana :

a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. NIP :
d. NIDN :
e. Disiplin Ilmu :
f. Pangkat/Golongan :
g. Jabatan :
h. Fakultas/Jurusan :
i. Alamat Kantor : :
j. Telp/Faks/E-mail :
k. Alamat Rumah :
l. Telp./HP :

4. Jumlah Anggota : .... orang

a. Nama Anggota I :
b. Nama Anggota II :

5. Lokasi Kegiatan :

6. Jumlah Biaya Yang Diusulkan : Rp.

Purwokerto, .............................

201..

Mengetahui, Ketua Tim Pelaksana,

Dekan Fakultas ..........

Cap dan tanda tangan Tanda tangan
Nama Jelas Nama Jelas
NIP. ...... NIP. .....

Mengetahui,
Ketua LPPM UNSOED
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas
NIP. ......
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5.3. Sistematika

Judul

A. Analisis Situasi

B. Permasalahan Mitra

C. Solusi yang Ditawarkan

D. Target Luaran

E. Kelayakan Tim Pelaksana dan Jadwal Kegiatan

F. Biaya Kegiatan

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 2 Peta lokasi wilayah khalayak sasaran
Lampiran 3 Surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari khalayak sasaran
Penjelasan masing-masing komponen struktur usulan

Komponen Penjelasan

Judul Cukup jelas menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan
Analisis Situasi 1) Uraikan secara ringkas, jelas dan selengkap mungkin kondisi mitra saat

ini
2) Tampilkan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang

mendukung informasi kondisi mitra
3) Jelaskan makna eksistensi mitra dalam pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat/sejenisnya
Permasalahan
Mitra

1) Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra
2) Tuliskan secara jelas justifikasi anda bersama mitra dalam menentukan

permasalahan prioritas yang harus ditangani
3) Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta benar-benar

merupakan permasalahan mitra
Solusi yang
Ditawarkan

1) Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi
program

2) Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi
atas persoalan yang disepakati bersama

3) Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program
Target Luaran 1) Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana

kegiatan
2) Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya,

nyatakan juga spesifikasinya
Kelayakan Tim
Pelaksana dan
Jadwal Kegiatan

1) Jelaskan kualifikasi tim, relevansi skill tim, sinergisme tim dan
pengalaman kemasyarakatan, khususnya bagi ketua tim

2) Jadwal pelaksanaan dibuat dalam tabel
Biaya Kegiatan 1) Buat tabel yang menunjukkan hubungan antara kegiatan dan biaya,

terdiri atas honorarium (maksimum 30%), bahan habis, peralatan,
perjalanan, dan lain-lain pengeluaran

2) Biaya program sudah termasuk PPn (10%) dan PPh pasal 21
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5.4. Kriteria Penilaian

Setiap usulan program akan dievaluasi oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPPM
Unsoed menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut.

KRITERIA PENILAIAN USULAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PENELITIAN

Aspek yang dinilai Skor Bobot
(%)

Nilai
Skor x Bobot

Justifikasi
Penilaian

1. Analisis Situasi
(Peta petunjuk lokasi khalayak
sasaran, kondisi terkini khalayak
sasaran)

15

2. Permasalahan khalayak
sasaran (Kesesuaian
permasalahan dan program
kegiatan)

15

3. Solusi yang ditawarkan
(Ketepatan metode pendekatan
untuk mengatasi permasalahan,
rencana kegiatan, kontribusi
partisipasi khalayak sasaran)

30

4. Target Luaran
(Jenis luaran dan spesifikasinya
sesuai kegiatan yang diusulkan)

15

5. Kelayakan Tim Pelaksana
(kesesuaian tema pengabdian
dengan tema penelitian yang
telah dilakukan, kualifikasi tim
pelaksana, relevansi skill tim,
sinergisme tim, pengalaman
kemasyarakatan, organisasi tim)

20

6. Biaya Kegiatan
(kelayakan usulan biaya)

5

TOTAL 100
Skor yang diberikan: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (semakin tinggi skor, nilainya semakin bagus).

Setiap pemberian skor kurang dari 5 diberi justifikasi penilaian.

------------------------, ------------------------- 20--
Penilai

---------------------------------------

Nilai batas minimal proposal PKM yang dirokemendasikan diterima

adalah : 450, sedangkan yang berhak menentukan diterima atau tidaknya
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rekomendasi adalah Ketua LPPM Unsoed, dengan mempertimbangkan dana yang

tersedia atau alasan lain. Keputusan akhir yang diambil Ketua LPPM Unsoed

tidak dapat diganggu gugat. Setiap usulan program yang tidak lolos seleksi akan

diberikan alasan penolakan dengan

menggunakan kriteria sebagai berikut.

KRITERIA PENOLAKAN USULAN PROGRAM
No. Kriteria Acuan Penilaian Alasan Penolakan

1. Analisis Situasi
Peta petunjuk
lokasi khalayak
sasaran
dan kondisi terkini
khalayak sasaran

Judul

Analisis Situasi

a. Judul tidak mencerminkan Program
penerapan hasil penelitian

b. Data khalayak sasaran tidak lengkap,
tidak kuantitatif, dan tidak relevan
dengan masalah serta analisis kurang
tajam.

c. Informasi/data tentang eksistensi
khalayak sasaran terhadap lingkungannya
(dampak keberadaannya) tidak
lengkap/tidak jelas dan tidak relevan
dengan masalah

2. Permasalahan
khalayak sasaran
(Kesesuaian
permasalahan dan
program)

Permasalahan
Mitra

d. Masalah tidak spesifik, kurang konkret
dan tidak menggambarkan masalah
khalayak sasaran serta lebih bersifat
masalah pengajar/perguruan tinggi

e. Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur
dan kurang menggambarkan perubahan
kondisi khalayak

f. Keterkaitan dengan khalayak sasaran
kurang, sedangkan peran institusi terkait
tidak jelas.

g. Penggambaran manfaat kurang relevan
dengan tujuan dan khalayak sasaran

3. Solusi yang
ditawarkan
(ketepatan metode
pendekatan untuk
mengatasi
permasalahan,
rencana kegiatan,
kontribusi
partisipasi
khalayak sasaran)

Solusi yang
Ditawarkan

h. Penggambaran alternatif kurang
lengkap dan dasar pemilihan cara
pemecahan masalah kurang dilandasi
teori, kenyataan, dan kondisi yang ada.

i. Metode kurang relevan dengan
pencapaian tujuan serta kurang relevan
dengan kondisi khalayak sasaran

j. Kontribusi partisipasi khalayak sasaran
tidak jelas

4. Target Luaran
Jenis luaran dan
spesifikasinya

Target luaran
Rancangan
Evaluasi

k. Jenis luaran tidak jelas
l. Kriteria variabel evaluasi kurang

relevan dengan tujuan, proses kegiatan,
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sesuai kegiatan
yang diusulkan

dan manfaat. Metode evaluasi kurang
rinci dan kurang relevan dengan kritera
variabel. Tolok ukur kurang spesifik
dan kurang jelas.

5. Kelayakan Tim
Pelaksana
(Kualifikasi Tim
Pelaksana,
Relevansi Skill Tim,
Sinergisme Tim,
Pengalaman
Kemasyarakatan,
Organisasi Tim,
Jadwal Kegiatan)

Kesesuaian tema
pengabdian
dengan tema
penelitian
Rencana dan
Jadwal

Organisasi
Pelaksana

m. Tema pengabdian sama sekali tidak ada
hubungannya dengan tema penelitian
yang telah dilakukan oleh ketua
maupun anggota tim pengabdi.

n. Rencana dan jadwal kerja kurang rinci
dan kurang relevan dengan tujuan,
metode, khalayak, serta
kondisi/kemampuan para pelaksana

o. Komposisi personalia kurang
mencerminkan kebutuhan pemecahan
masalah atas dasar bidang ilmu

6. Biaya Kegiatan
Kelayakan Usulan
Biaya
(Honorarium
(maksimum 30%),
Bahan Habis,
Peralatan,
Perjalanan, Lain-
lain pengeluaran)

Rencana Belanja p. Biaya kurang relevan dengan kegiatan
yang dilakukan serta komponen biaya
kurang rinci.

q. Lain-lain (format tidak sesuai, lampiran
kurang lengkap, dsb)*

*) Jika memilih alasan q, pada Format Penilaian supaya didiskusikan lebih
spesifik alasan penolakan yang dipilih

Hasil seleksi akan diumumkan sesuai jadwal yang direncanakan dan secara

terbuka melalui web resmi unsoed. Bagi pengusul proposal yang diterima segera

mendapatkan undangan untuk menandatangani kontrak kerja di kantor LPPM

Unsoed.

BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan pelaksanaan dilaksanakan oleh tim monev yang ditunjuk oleh

LPPM Unsoed dengan menggunakan format yang telah disepakati sebagai

berikut.:

Instrumen Monev
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FORMAT PEMANTAUAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Identitas Program
1. Judul : .................................................................
2. Ketua Tim pelaksana : .................................................................
3. Fakultas : .................................................................
4. Jurusan/Program studi : .................................................................
5. Biaya : Rp ...........................................................
6. Lokasi Kegiatan : ………………………………………….

Substansi Pemantauan

1 Pelaksanaan program
 Tanggal mulai
 Perkiraan tanggal penyerahan laporan
 Perkiraan tanggal penyerahan artikel

ilmiah

:
…………………………….
:
…………………………….
:
…………………………….

2 Peranan LPPM
 Sosialisasi panduan
 Seleksi usulan Pengabdian Kepada

Masyarakat
 Pemantauan pelaksanaan program
 Menyelenggarakan seminar hasil
 Menggandakan laporan
 Mengirim laporan
 Meminta artikel ilmiah untuk

publikasi
 Layanan lainnya, sebutkan

: ya/tidak

: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak
: ya/tidak
:
……………………………

3 Keterkaitan pelaksanaan dengan usulan
 Waktu pelaksanaan
 Bahan dan alat yang dipakai
 Khalayak sasaran/mitra
 Kerangka pemecahan masalah
 Metode
 Belanja
 Personalia

Bila menyimpang beri penjelasan

: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
: sesuai/menimpang
:
……………………………

4 Cara pemantauan
 Tinjauan lapangan
 Tinjauan lab
 Wawancara
 Melihat data dasar/foto/laporan

: ( )
: ( )
: ( )
: ( )
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 Lainya, sebutkan :
……………………………

5 Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
dan
upaya mengatasinya

: ………………………

6 Hasil penting dalam penerapan pengabdian
kepada masyarakat Program Penguatan
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat

:
............................................

7 Penilaian umum dan saran :
............................................

Kota, tanggal bulan
tahun

Mengetahui,
Ketua LPPM Pemantau

Cap dan tanda tangan tanda tangan

Nama jelas, NIP Nama jelas, NIP

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) data dasar/foto/laporan
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FORMAT PEMANTAUAN LAPANG

A. Identitas Program : ……………………………………

1. Judul Kegiatan : ……………………………………

2. Ketua Tim Pelaksana : ……………………………………

3. Perguruan Tinggi : …………………………

4. Fakultas/Jurusan/Program Studi : ……………………………………

5. Jangka Waktu Pelaksanaan : ........................................................

6. Biaya : ……………………………………

B. Kriteria dan Acuan

No. KRITERIA SKOR BOBOT
(%)

NILAI
(SKOR
X
BOBOT)

JUSTIFIKASI
PENILAIAN

1. Penggunaan Dana 15
2. Capaian program

20

3. Pelaksanaan
program

20

4. Manfaat bagi mitra 25
5. Mutu Pelaksanaan

Program
(kelancaran,
ketepatan
penanganan,
keberlanjutan dan
bertanggung jawab)

20

Jumlah 100

Keterangan:Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Kota, tanggal bulan tahun

Pemantau,

Nama dan tanda tangan

LAMPIRAN

 Foto kegiatan pelaksanaan
Laporan penggunaan dana 70 %
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FORMAT KUNJUNGAN LAPANGAN

NO NAMA
KETUA

JUDUL LKELENG
KAPAN
DESK

KUNJUNGAN
HR/TGL

PENILAIAN REKOME
NDASI

CAPAIAN
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BAB VII. FORMAT LAPORAN DAN ARTIKEL ILMIAH

7.1. Format laporan dan artikel

a. Sampul Muka

Sampul muka untuk laporan skim penguatan program nasional

pemberdayaan nasional menggunakan warna hijau tua. Pada sampul ditulis

semua pelaksana kegiatan lengkap dengan gelar akademik seperti contoh

berikut ini :

LAPORAN

PENGUATAN PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(JUDUL KEGIATAN)

Oleh :
1. Nama Pengusul (Ketua)
2. Nama Pengusul (Anggota)
3. Nama Pengusul (Anggota)

Dibiayai oleh DIPA Unsoed tahun...
Dengan no kontrak :

FAKULTAS

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2014
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7.2. . Format Halaman Pengesahan

Format halaman pengesahan pada laporan kegiatan skim penguatan

program nasional pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :
2. Bidang Ilmu :
3. Ketua Pelaksana :

a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. NIP :
d. Nidn :
e. Disiplin Ilmu :
f. Pangkat/Golongan :
g. Jabatan :
h. Fakultas/Jurusan :

4. Jumlah Tim Pelaksana : .... orang
5. Lokasi Kegiatan : a. Desa ...............

b. Kecamatan ..........
c. Kabupaten ................

6. Program ini merupakan program penunjang kelembagaan
a. Nama Instansi :
b. Alamat Instansi :

7. Waktu pelaksanaan program : .... bulan
8. Biaya : Rp.

Purwokerto, .............................
2013
Menyetujui, Ketua Pelaksana,
Dekan Fakultas ..........

Cap dan tanda tangan Tanda tangan
Nama Jelas Nama Jelas
NIP. ...... NIP. .....

Mengetahui,
Ketua LPPM UNSOED
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas
NIP. ......
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Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Program Pengabdian Berbasis Penelitian mengikuti alur
seperti berikut.

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan, dan

manfaat

BAB II. LANDASAN TEORI

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir bagaimana kegiatan

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan

oleh tim

BAB III. MATERI DAN METODE

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah,

mitra, dan metode yang digunakan

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan

berbagai acuan yang ada

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Berisi: Surat tugas, dokumentasi dan materi kegiatan serta artikel ilmiah


