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KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Bagi Dosen STIE 

Ekadharma Indonesia disusun berdasarkan tuntutan dari pengembangan penelitian 

yang dilakukan oleh Seluruh  Dosen di STIE Ekadharma Indonesia.  Buku  Panduan  ini  

dimaksudkan  untuk meningkatkan kualitas program pengabdian kepada masyarakat, 

terutama mengenai keluarannya yang harus terukur dan harus dipublikasikan di 

tingkat domestik maupun Internasional. Buku panduan ini memuat panduan sistem 

Penerapan dan tata cara PkM Berbasis Riset, dan PkM Dosen. 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  terdokumentasikannya  

dengan  baik berbagai dokumen dan kebaruannya. Setiap program dijelaskan dalam 

bab terpisah agar  mudah  dipahami.  Perlu  lebih  disadari  bahwa  kegiatan  

pengabdian  kepada masyarakat tidak hanya merupakan pengabdian tanpa basis 

ilmiah yang jelas tetapi merupakan suatu wahana penerapan hasil penelitian dan 

pendidikan kepada  masyarakat yang memerlukan.  

Buku Panduan ini diharapkan juga dapat memperlancar pertanggungjawaban  

administrasi  berbagai  pihak yang terkait,  namun  sama  sekali  tidak dimaksudkan 

untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan. Atas terbitnya Buku Panduan 

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat  STIE Ekadharma Indonesia ini kami 

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

semua anggota tim penyusun sampai terbitnya buku panduan ini.  

 

    Tangerang, …. September 2017 

 

 

 

 Tim LPPM-EI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekadharma Indonesia merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang telah mandiri dan bertanggung jawab penuh terhadap 

pengelola risetnya secara mandiri, mulai dari aspek perencanaan program kegiatan 

penelitian, aspek pengelolaan program dan pertanggung jawaban hasil 

pelaksanaannya. Salah  satu  misi  yang  harus  diemban  oleh  Lembaga  Pengabdian  

Kepada Masyarakat  (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekadharma 

Indonesia adalah  melaksanakan  pengabdian  kepada masyarakat (PkM). Hasil 

penelitian/kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Di sisi lain, Pengabdian 

kepada masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi serta tugas 

dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para  dosen,  sebagai  tanaga  fungsional  

di  perguruan  tinggi.  

Berangkat  dari  hal  tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat harus 

ditempatkan pada posisi yang penting dan menjadi prioritas sebagaimana kegiatan 

pembelajaran dan penelitian.  Untuk  memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan  tersebut, 

maka Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat   STIE Ekadharma 

Indonesia menganggap  perlu  untuk  mendorong  dan memfasilitasi  para  dosen  

melakukan  pengabdian  masyarakat.  Sejauh  ini  ada  sejumlah peluang  pengabdian  

kepada  masyarakat  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  dosen,  di antaranya  

adalah  pengabdian  masyarakat  kompetitif  yang  didanai  oleh  Yayasan Perguruan  

Tinggi,  LPPM  STIE Ekadharma Indonesia,  dan berbagai  unit lainnya, serta 

departemen atau lembaga pemerintahan di luar kementerian pendidikan, dan bentuk 

kerjasama lainnya dengan berbagai stake holders.   

Untuk memperluas peluang para dosen melaksanakan pengabdian masyarakat, 

Lembaga Pengabdian Masyarakat STIE Ekadharma Indonesia menawarkan 

kesempatan aktifitas pengabdian masyarakat khusus bagi para dosen yang ada di 

lingkungan STIE Ekadharma Indonesia, melalui anggaran pendanaan Internal. Buku 

panduan ini diterbitkan berdasarkan SK Ketua No... tentang pedoman panduan 

internal, supaya para dosen,  Prodi,  dan  anggota  civitas  akademik  terkait,  memiliki 
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pemahaman tentang tujuan dari program pengabdian masyarakat, ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi, serta bagaimana melaksanakannya. 

  

B. Tujuan 

Program pengabdian masyarakat ini memiliki maksud dan tujuan untuk:   

1. Memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan 

pengabdian kepada  masyarakat  dalam  rangka  memenuhi  tugas  dan  

fungsinya  dalam  bidang pengabdian kepada masyarakat.   

2. Menerapkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian/kajian kepada 

masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan daan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.   

3. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai 

perwujudan dari  pengembangan kompoteneis social di kalangan para dosen.   

 

C. Dasar Hukum 

Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan riset unggulan berbasis kompetensi dan 

kompetensi adalah sebagai berikut : 

1. UUD 1945 (Amandemen ke 4) Pasal 31 ayat (5): “ Pemerintah memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama 

dan persatuan bangsa untuk memajukan peradapan serta kesejahteraan umat 

manusia” 

2. UU No. 18  Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan 

dan Penerapan Iptek. 

3. UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJP) 2004-2025 

4. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 tentang alih Teknologi Kekayaan 

Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan bagi Lembaga Asing. 

5. Peraturan Pemeritah No 48 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Berisiko Tinggi dan 

berbahaya. 
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6. Intruksi Presiden No 4 Tahun 2003 Perumusan dan pelaksanaan Kebjakan 

Strategi Pembangunan Nasional Iptek. 

7. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor : 193/M/Kp/IV/2010 

tentang AGENDA RISET NASIONAL 2010-2014. 

8. STATUTA STIE Ekadharma Indonesia 

9. Rencana Strategis  STIE Ekadharma Indonesia 

10. Rencana Operasional STIE Ekadharma Indonesia  

 

D. Tema 

Tema  yang diusung dalam usulan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di STIE Ekadharma Indonesia harus memilih salah satu dari 6 

program unggulan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan harus merupakan 

Hasil analisis / survey terhadap suatu masalah  dalam suatu kelompok 

masyarakat didalam atau di luar wilayah Kota Tangerang   atau kegiatan 

pengabdian  kepada  masyarakat  dapat  berupa  tindak  lanjut  (implementasi)  

dari  hasil penelitian / kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan 

pada roadmap yang terdapat  pada  RENSTRA  Pengabdian  kepada  Masyarakat  

STIE Ekadharma Indonesia.  STIE Ekadharma Indonesia telah menetapkan 

beberapa unggulan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:  

1. Bidang Ilmu Manajemen 

-  Manajemen Investasi dan Pasar Modal 

-  Manajemen Bisnis dan UMKM 

-  Kewirausahaan  

2. Bidang Ilmu Akuntansi  

-  Akuntansi Pajak /Brevat A dan B 

-  Akuntansi Keuangan 

-  Akuntansi Biaya 

-  Manajemen Akuntansi  

Dari beberapa  unggulan  tersebut  dapat  juga  menjadi  focus  pilihan  

kegiatan  Pengabdian Kepada  Masyarakat,  sehingga  ada  kaitan  yang  sinergis  

antara  kegiatan  penelitian  dan pengabdian  masyarakat.  Hasil  kegiatan  

penelitian  tidak  lagi  sekedar  dokumen  yang tersimpan, tetapi benar-benar 
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dimanfaatkan (diimplementasikan) kepada masyarakat dalam bentuk pengadaan 

pelatihan,seminar/workshop dll.   

 

E. Ketentuan Umum 

Pengusulan proposal harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum sebagai 

berikut:   

1. Proposal yang diusulkan adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat dan 

sesuatu yang baru, bukan  pengulangan.   

2. Pengusul  memiliki  bidang  keahlian  yang  terkait  dengan  tema  /  judul  

pengabdian masyarakat yang diajukan.   

3. Tema  /  kegiatan  yang  diusulkan  merupakan  implementasi  /  penerapan  

dari  hasil penelitian sebelumnya atau dapat merupakan hasil terhadap suatu 

analisis / Survey terhadap suatu masalah dalam suatu kelompok masyarakat 

mitra didalam atau di luar wilayah  kota Tangerang. 

4. Jumlah orang dalam tim pengabdian kepada masyarakat maksimal 3 orang 

atau sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (termasuk ketua dan anggota).   

5. Setiap satu Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan didampingi oleh 

reviewer.  

6. Setiap Proposal Pengabdian Masyarakat harus melalui tahapan review oleh 

reviewer yang telah ditetapkan oleh  Ketua.  

7. Proposal yang telah direview dan dinyatakan layak oleh reviewer untuk 

dilaksanakan harus  segera  dilaksanakan  sesuai  jadwal  kegiatan  yang  

telah  ditetapkan  dalam proposal tsb.  

8. Setelah proposal dinyatakan layak untuk dilaksnakan oleh dosen yang 

bersangkutan, maka segera dosen yang bersangkutan menandatangani 

Kontrak dengan Wakil Ketua III.  

9. Setelah dosen melaksanakan sebagian kegiatan Pengabdian masarakat pada 

Tahap I ,dosen harus membuat Laporan Kegiatan, Laporan Penggunaan 

Keuangan 70 %. masing masing dibuat rangkap 2 berikut soft copynya dan 

diserahkan ke sekretariat LPPM STIE Ekadharma Indonesia. 

10. Setiap proposal pada akhir kegiatannya akan melalui tahapan MONITORING 

dan EVALUASI yang akan dilakukan oleh para reviewer internal. Kegiatan 
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MONITORING dan EVALUASI dilaksanakan bisa bersamaan dengan Kegiatan 

seminar hasil bidang pengabdian masarakat. Presentasi hasil kegiatan selama 

10 menit dihadapan para reviewer dan sesi tanya jawab oleh reviewer 

selama 15 menit.  

11. Setiap proposal Pengabdian masarakat setelah selesai kegiatannya, disiapkan 

dalam bentuk artikel ilmiah pengabdian masyarakat untuk dipublikasi dalam 

e-Jounal Pengabdian Masyarakat STIE Ekadharma Indonesia atau bisa 

melalui journal perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan STIE 

Ekadharma Indonesia. 

 

 

 

BAB II 
KEBIJAKAN DAN SISTEM PENGELOLAHAN ABDIMAS 

 

 

Kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM  (lembaga/unit  yang menangani 

masalah, agenda, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan, serta  pendanaan 

PkM). 

 

Sistem pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) diatur dalam 

SK Ketua Nomor 30/STIE-EI/K/2017. Kebijakan pengelolaan abdimas mencakup 

arah dan fokus kegiatan abdimas, jenis dan rekam jejak kegiatan abdimas, pola 

kerjasama dengan pihak luar dan pendanaan. 

 

Arah dan Fokus Kegiatan Abdimas  

Kegiatan abdimas diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

sebagaimana pernyataan visi STIE Ekadharma Indonesia. Pada pengembangan STIE 

Ekadharma Indonesia Tahap I (2017-2021) , Kegiatan abdimas difokuskan pada 

kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada pengembangan Tahap II ( 2022-2026) , 

kegiatan abdimas berbasis kompetensi keilmuan. Pada pengembangan Tahap III ( 

2027-2031), Kegiatan abdimas difokuskan pada pengembangan ipteks . 
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Jenis dan Rekam Jejak Abdimas  

Setiap dosen yang akan melaksanakan abdimas mengajukan proposal abdimas 

kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sesuai format yang 

sudah ditetapkan. Setiap proposal akan diseleksi dan disahkan oleh ketua LPPM. 

Proposal abdimas yang lulus akan diajukan untuk pencairan pendanaan. 

 

Pola Kerjasama  

Prinsip kerjasama dalam kegiatan abdimas ini adalah saling menguntungkan, 

memberi manfaat dan  tidak merugikan pihak STIE Ekadharma Indonesia, mitra, 

bangsa dan negara Republik Indonesia. 

 

Pendanaan  

Pendanaan kegiatan abdimas bersumber dari pribadi dosen, dari anggaran STIE 

Ekadharma Indonesia, dari swasta ( dengan perjanjian ) dan dari hibah dikti. 

 

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin keberlanjutan 

dan mutu kegiatan PkM,  yang  mencakup informasi tentang agenda PkM, dukungan 

SDM, prasarana dan sarana, jejaring PkM, dan pencarian berbagai sumber dana PkM.  

Kebijakan dan upaya yang dilakukan STIE Ekadharma Indonesia dalam menjamin 

keberlanjutan dan mutu kegiatan abdimas dilakukan melalui 4 langkah sebagai 

berikut :  

1) Menyusun rencana strategis LPPM dibidang abdimas Untuk menjamin 

keberlanjutan kegiatan abdimas di STIE Ekadharma Indonesia maka perlu 

dirumuskan rencana strategis abdimas oleh LPPM sebagai lembaga yang 

melaksanakan abdimas. Rencana strategis abdimas harus mengacu kepada 

rencana strategis STIE Ekadharma Indonesia, baik Renstra Tahap I ( 20172021), 

Renstra Tahap II (2022-2026) maupun Renstra Tahap III (2027-2031), yang 

merupakan tahapan pencapaian Rencana Induk Pengembangan STIE Ekadharma 

Indonesia tahun 2031.  

2) Penyediaan SDM dan saspra pendukung abdimas Untuk menjamin keberlanjutan 

kegiatan abdimas, STIE Ekadharma Indonesia mewajibkan kepada Dosen Tetap 

STIE Ekadharma Indonesia untuk melakukan kegiatan abdimas minimal sekali 
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dalam satu tahun. Kegiatan  abdimas juga didorong melibatkan mahasiswa dan 

tenaga kependidikan. Sarana dan prasarana 

pendukung, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun publikasi hasil abdimas 

terus ditingkatkan.  

3) Pengembangan dan pembinaan jejaring abdimas. Membangun dan meningkatkan 

kemitraan dengan pihak luar yang relevan dengan kegiatan abdimas serta dapat 

mendukung kegiatan abdimas.  

4) Penguatan pembiayaan abdimas Meningkatkan dan mencari sumber pendanaan 

abdimas, baik dari hibah swasta atau hibah dikti. 
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BAB III 

PERSIAPAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

A. Sistematika Proposal 

Proposal pengabdian masyarakat yang diajukan mencakup isi dan urutan sebagai 

berikut:   

1. Cover judul  

Singkat  dan  cukup  spesifik  tetapi  jelas  menggambarkan  kegiatan  penerapan  

ilmu pengetahuan dibidangnya.  Usulan  program hendaknya disesuaikan dengan 

bidang keilmuan yang ditekuni di Jurusan dan/atau lintas Jurusan.   

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

kegiatan yang  akan  dilakukan.  Tinjauan  pustaka  menguraikan  teori,  temuan,  

dan  bahan  yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian yang akan diterapkan. 

Tinjauan Pustaka mengacu pada daftar pustaka yang disajikan di lampiran. 

2. Lembar pengesahan  

Lembar pengesahan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengusul Pengabdian 

Masyarakat, Ketua STIE Ekadharma Indonesia dan Ketua LPPM-EI. 

3. Daftar isi 

Berikan gambaran secara menyeluruh tentang isi kegiatan pengabdian masyarakat 

dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau 

anak sub bab. Di dalam daftar ini tertera urutan bab, sub bab dan anak sub bab 

disertai dengan nomor halamnnya. 

4. Ringkasan  

Di tulis tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan 

dipakai dalam  pencapaian  tujuan  tersebut,  sasaran  dan  lokasi  kegiatan  serta  

hasil-hasil  yang diharapkan. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat 

dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.Tidak melebihi 200 kata, 

diketik dengan jarak baris 1 spasi. 

5. Bab I Pendahuluan   

Deskripsikan profil dan kondisi sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan 

Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

6. Bab II  Target dan Luaran 

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan 
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ruang lingkup yang menjadi batasan kegiatan yang akan dilakukan.   

7. Bab III Metode Pelaksanaan  

Menjelaskan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan baik dalam 

aspek produksi maupun menejemen usaha (atau dua aspek utama). Jika luaran 

berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga 

spesifiknya. 

8. Bab IV Kelayakan Perguruan Tinggi 

Menjelaskan kinerja PPM satu tahun terakhir dan jenis kesepakatan yang 

diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra dan 

nyatakan siapa pakarnya masing – masing. 

9. Bab V Biaya dan Jadwal Kegiatan 

Menjelaskan semua rincian anggaran dari operasional, bahan habis pakai, 

perjalanan, dan publikasi dari laporan, artikel dll. 

Menjelaskan jadwal kegaiatan yang akan di susun dalam bentuk bar Chart untuk 

rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan. 

10. Daftar Pustaka.   

Daftar pustaka memuat suatu daftar lengkap tentang rujukan yang digunakan 

untuk menyusun pengabdian masyarakat. Literatur yang diambil dapat berupa 

buku, monografi, makalah ilmiah (seminar, symposium, lokakarya), majalah, 

koran, jurnal, naskah atau dokumen yang diterbitkan oleh suatu lembaga dan 

naskah yang diterbitkan, internet, CD-ROM. Dalam daftar pustaka disebutkan 

lengkap nama penulis, judul atau artikel, penerbit, kota tempat penerbitan dan 

tahun penerbitan serta halaman (jika ada), jika dari internet cantumkan tanggal 

diakses, serta alamat website.  Pustaka yang diambil minimal 10 (sepuluh) tahun 

terakhir atau masih relevan. 

11. Lampiran lampiran :   

a. Riwayat hidup ketua dan anggota tim pengusul (cantumkan pengalaman 

penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama 

jelas dan tanda tangan.   

b. Gambaran penerapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan   

c. Peta lokasi kegiatan pengabdian masarakat  

d. Surat pernyataan kesediaan dari mitra untuk bekerja sama.  
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B. Teknik Penulisan 

Teknis penulisan proposal mengikuti ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:   

1. Proposal diketik di atas kertas A4, jenis huruf times New Roman, ukuran font 12, 

diketik satu setengah spasi (1.5 spasi).   

2. Proposal dijilid dengan warna Biru dan dibuat rangkap 3 untuk Pengusul, Kepala 

STIE Ekadharma Indonesia, dan Ketua LPPM STIE-EI. 

3. Proposal ditulis secara lengkap, mencakup semua komponen dan sistematika yang 

dipersyaratkan (mulai cover judul sampai daftar riwayat hidup).   

4. Lembar pengesahan proposal ditandatangani oleh ketua pelaksana dan Wakil 

ketua III  

5. Lembar pengesahan laporan hasil pengabdian masyarakat ditandatangani oleh 

ketua pelaksana, reviewer, Ketua Prodi, Wakil ketua III dan Ketua LPPM  STIE 

Ekadharma Indonesia. 

 

C. Mekanisme Pengusulan 

Pengusulan proposal mengikuti mekanisme dan alur sebagai berikut:   

1. Proposal  yang  telah  lengkap  dan  telah  ditandatangani  dikumpul  di  masing-

masing  Ketua STIE Ekadharma Indonesia, Ketua LPPM STIE Ekadharma 

Indonesia.   

2. STIE Ekadharma Indonesia membentuk tim reviewer yang akan bertugas 

menseleksi semua proposal yang diajukan.   

3. STIE Ekadharma Indonesia akan mengumumkan hasil seleksi kepada setiap 

pengusul. 

4. Pengabdian masyarakat.   

 

D. Penilaian Proposal 

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan 

perolehan bantuan  pendanaan.  Penilaian  proposal  pengabdian  masyarakat  akan  

dilakukan  oleh reviewer dengan mengacu kepada LIMA criteria penilaian yaitu:   

1. Permasalahan / tema yang diusung.   

2. Tujuan dan manfaat kegiatan   
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3. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.   

4. Penilaian selama kegiatan   

5. Tingkat keterlaksanaan (visilibilitas) kegiatan.   

Format penilaian dan alasan penolakan proposal dapat dilihat pada lampiran.   

 

E. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan masyarakat, pelaksana kegiatan wajib membuat 

dan menyampaikan  laporan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  kepada  institusi  

fakultas  ilmu pendidikan. Isi dan sistematika laporan kegiatan adalah sebagai berikut:   

1. Cover judul   

2. Halaman pengesahan   

3. Abstrak     

4. Kata Pengantar   

5. Daftar Isi   

6. Daftar Tabel   (jika ada)   

7. Daftar Gambar   (jika ada)   

8. Daftar Lampiran   (jika ada)  

 

BAB I. PENDAHULUAN   

Menjelaskan  tentang  latar  belakang  (analisis  situasi),  perumusan  masalah,  tujuan,  

dan Manfaat. 

 

BAB II .TINJAUAN PUSTAKA   

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka konseptual (teori), dan kerangka 

pikir yang melandasi  kegiatan  pengabdian  masyarakat,  dengan  memanfaatkan  

berbagai  pustaka relevan. 

 

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN   

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak 

sasaran, dan metode (bentuk kegiatan) yang digunakan, waktu dan tempat kegiatan, 

sarana dan alat yang digunakan,  pihak-pihak  yang  terlibat,  berbagai  kendala  yang  
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dihadapi  dan  upaya pemecahannya, serta kegiatan penilaian yang dijalankan untuk 

melihat keberhasilan. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan 

berbagai acuan yang ada   

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN   

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN   

 

F. Reviewer Bidang Pengabdian  Masyarakat 

1. Setiap satu unit kegiatan pengabdian masyarakat akan dibimbing oleh seorang 

reviewer.  

2. Setiap reviewer harus mematuhi kode etik (lihat lampiran 5).  

3. Reviewer adalah orang yang ditugaskan oleh Wakil Ketua III ex Officio Ketua 

LPPM untuk menjadi reviewer pengabdian masyarakat.   

4. Reviewer minimal harus berpendidikan S2, dengan jabatan Fungsional Wakil Ketua 

I, berpengalaman dalam melakukan Pengabdian masyarakat  

5. Tugas reviewer adalah:   

a. Menilai  /  menseleksi  proposal  untuk  menetapkan  proposal  yang  dianggap  

layak dengan  mengacu  pada  buku  Panduan  Pengabdian  Masyarakat dosen 

STIE Ekadharma Indonesia untuk mendapat bantuan dana pengabdian 

masyarakat.   

b. Mendampingi dosen selama melakukan pengabdian masyarakat untuk 

memastikan bahwa  pengabdian  masyarakat  dilakukan  secara  benar  sesuai  

dengan  jadwal  dan ketentuan.   

c. Mereview / menilai naskah laporan hasil pengabdian masyarakat yang telah 

dibuat oleh dosen.   

d. Melaksanakan seminar hasil Pengabdian Masyarakat  

e. Menandatangi naskah laporan pengabdian masyarakat dosen yang 

didampinginya. 
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G. Artikel Pengabdian 

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia, format dua kolom ( kecuali abstrak ), 

menggunakan  huruf Times New Roman ukuran 12 pts, spasi ganda, dicetak pada 

kertas A4 sebanyak 10 – 15 halaman.  

2. Sistematika artikel :  

a. Judul (huruf kapital, ukuran 14 pst, maksimum 14 kata)  

b. Nama penulis (masimun 2 orang, tanpa gelar akademik, di bawahnya ditulis 

asal lembaga beserta alamat atau emailnya)  

c. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia ditulis 1 spasi dan maksimum 

150 kata)  

d. Kata kunci (diambil dari judul atau abstrak)  

e. Pendahuluan (berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan 

tinjauan pustaka, tanpa sub judul)  

f. Metode  (berisi  langkah-langkah  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan 

permasalahan, termasuk di dalamnya bahasa yang digunakan, alat, evaluasi 

yang dilakukan dan statistik untuk menganalisa data)  

g. Hasil dan pembahasan (berisi hasil kegiatan  yang dilakukan dan pembahasan 

hasil, porsi tulisan pada bagian ini minimal 2 halaman).  

h. Simpulan dan sarana (dengan sub judul Simpulan dan Saran, pada simpulan 

berisi jawaban dari permasalahan  yang dikemukakan, sedangkan Saran hanya 

berisi yang berkaitan dengan simpulan yang didapat)  

i. Daftar Pustaka ( hanya berisi yang dikutip dan digunakan dalam tulisan).  

3. Perujukan/Pengutipan menggunakan teknik kurung (nama, tahun, dan halaman) 

atau apabila ditaruh di depan menggunakan : nama (tahun dan halaman)  

4. Gambar dan foto berkaitan dengan kegiatan pengabdian dianjurkan disertakan 

dalam artikel  

5. Tabel gambar dan foto diberi nomor (angka arab) dan judul, serta keterangan yang 

jelas. Judul tabel diletakan diatas tabel, sedangkan judul gambar diletakan di 

bawah gambar.  Tabel  hanya    mengunakan  garis  horisontal,  tanpa  garis  

vertikal.  Daftar Pustaka ditulis berurutan berdasarkan abjat, dengan susunan : 

nama penulis ( nama akhir didepan), tahun judul buku (cetak miring), kota : 

penerbit contoh : Haryoto. 1996. Membuat kursi Bambu. Yogyakarta : Kanisius  

6. Daftar Pustaka yang berasal dari jurnal, internet, dan sumber lain sesuai dengan 
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kelaziman ilmiah yang berlaku.  

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

Buku panduan pengabdian masyarakat  bagi dosen ini diharapkan dapat menjadi 

panduan yang dapat mempermudah, memperlancar, serta memotivasi penelitian di STIE 

Ekadharma Indonesia.  Hasil dan pengabdian masyarakat di manfaatkan dan diintegrasikan 

ke dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pengabdian 

masyarakat ini akan diatur lebih lanjut. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

KEMENDIKBUD. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Di 

Perguruan Tinggi, Jakarta: DIKTI; 2013. 
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LAMPIRAN 

 

1. Contoh Cover Judul Pengabdian Masyakat 

2. Contoh Lembar Pengesahan 

3. Contoh Penilaian Usulan 

4. Kode Etik Reviewer Pengabdian Masyarakat  

5. Form Isian Menjadi  Reviewer LPM STIE Ekadharma Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1   
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USULAN PROGRAM 

UMKM BAGI MASYARAKAT  

 

 

 

LOGO PERGURUAN TINGGI 

 

 

Judul Program * 

 

 

OLEH 

Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul 

Nama Lengkap dan NIDN  Anggota Tim Pengusul 

 

 

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PERGURUAN TINGGI  

TAHUN 

 
 
 
 
 

lampiran 2   

LEMBAR PENGESAHAN 

PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 
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1. Judul     :…………………………………………………… 

2. Nama Mitra Program PkM :…………………………………………………… 

3. Ketua Tim Pengusul 

a. Nama    :……………………………………………………. 

b. NIDN  :……………………………………………………. 

c. Jabatan / Golongan  :……………………………………………………. 

d. Program Studi    :……………………………………………………. 

e. Perguruan Tinggi  :……………………………………………………. 

f. Bidang Keahlian  :……………………………………………………. 

g. Alamat Kantor   :……………………………………………………. 

4. Anggota  Tim Pengusul 

a. Jumlah Anggota   : Dosen           ….. Orang 

b. Nama Anggota 1/Bidang : ………………………../ ………………………… 

c. Nama Anggota 2/Bidang : ………………………../ ……………………….. 

d. Mahasiswa yang terlibat  :  ………. Orang 

5. Lokasi Kegiatan  

a. Wilayah Mitra  ( Desa) :  

b. Kabupaten    : 

c. Propinsi    : 

d. Jarak PT Ke Lokasi Mitra :  ………….. Km 

6. Luaran Yang dihasilkan  : …………………………………… 

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : ………… Bulan 

8. Biaya Total  

- Dikti    : Rp ……………………………………………….. 

- Sumber Lain  : Rp ……………………………………………….. 

Dan lampirkan Surat Pernyataan Penyandang Dana 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua LPPM 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN 

  

 

Kota, tanggal- bulan-tahun 

Ketua Tim Pengusul 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN 

 Mengetahui, 

Ketua STIE-EI 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN 
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Lampiran 3   

FORMULIR PENILAIAN USULAN 

PROGRAM PkM 

 

Judul Kegiatan : ……………………………………………………………. 

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

NIDN : ……………………………………………….…………… 

Perguruan Tinggi : ……………………………………………….…………… 

Program Studi : ……………………………………………………….…… 

Jangka Waktu Pelaksanaan : ……………………………………………………………. 

Biaya :  Rp …………………………………………………..…… 

No Kriteria Skor Bobot Nilai 
Justifikasi 

Penilaian 

1 Analisis Situasi (Kondisi Eksisting 

Mitra, Persoalan yang dihadapi mitra) 

 20   

2 Permasalahan mitra (Kecocokan 

permasalahan dan program kompensasi 

tim) 

 15   

3 Solusi yang ditawarkan (Ketetapan 

Metode pendekatan untuk mengatasi 

permasalahan, Rencana kegiatan, 

kontribusi partisipasi mitra. 

 20   

4 Target luaran (Jenis Luaran dan 

spesifikasi sesuai kegiatan yang 

diusulkan) 

 15   

5 Kelayakan PT (Kualifikasi Tim 

Pelaksana, Relevansi Skill Tim, 

Sinergitas Tim, Pengalaman 

Kemasyarakatan, Organisasi Tim,  

Jadwal Kegiatan, Kelengkapan 

Lampiran) 

 10   

6 Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan 

Biaya (Operasional(maksimum 30 %), 

bahan habis, perlatan, Perjalanan, lain – 

lain) 

 20   

  100   

Keterangan : Skor : 1=Sangat Kurang, 3=Kurang, 4=Baik, 5=Sangat Baik. 

 Nilai = Bobot x Skor 

  5 

   

Kota, tanggal- bulan-tahun 

Penilai 

 

 

Nama Lengkap 
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Lampiran 4 

FORMULIR PENILAIAN PEMANTAUAN 

PROGRAM PkM 

 

Judul Kegiatan : ……………………………………………………………. 

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

NIDN : …………………………………..………………..……… 

Perguruan Tinggi : …………………………………………………………… 

Program Studi : …………………………………………………….……… 

Jangka Waktu Pelaksanaan : …………………………………………………...……… 

Biaya :  Rp ……………………………………………………….. 

No Kriteria Skor Bobot Nilai 
Justifikasi 

Penilaian 

1 Mitra Program 

Kecocokan Mitra, kontribusi partisipasi 

mitra 

 10   

2 Wujud Solusi 

Ketepatan Metode PPM untuk 

mengatasi  permasalahan 

 20   

3 Luaran 

Mutu luaran dan spesifikasinya sesuai 

dengan metode yang diterapkan (aspek 

Produksi, manajemen atau jasa lainnya) 

Dukungan  

 20   

4 Tim Pelaksana 

Kelompok Tim, pendistribusian tugas 

untuk  

 10   

5 Biaya 

 

 15   

6 Manfaat Kegiatan  

 

 25   

  100   

Keterangan : Skor : 1=Sangat Kurang, 3=Kurang, 4=Baik, 5=Sangat Baik. 

 Nilai = Bobot x Skor 

  5 

  

 

 

Kota, tanggal- bulan-tahun 

Penilai 

 

 

 

Nama Lengkap 
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Lampiran 5  

 

 

KODE ETIK 

LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT   

STIE EKADHARMA INDONESIA  
 
 
  
PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK REVIEWER   
 
 
A. Latar Belakang  

 

1. Reviewer    adalah  profesi  pilihan  dan  seseorang  dapat  dipilih  menjadi 

Reviewer  karena  kepakaran  dan  integritasnya  serta  memenuhi  syarat yang 

ditentukan sebagai Reviewer.   

2. Reviewer  adalah  jabatan  kehormatan,  jabatan  penghargaan  atas kepakaran dan 

keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang 

memberikan keuntungan finansial.   

3. Salah satu ciri utama independensi  STIE Ekadharma Indonesia, adalah:   

a. Adanya  Reviewer  sebagai  peer  group/peer  reviewer  yang melaksanakan 

proses asesmen kecukupan secara independen.   

b. Adanya  kode  etik  Reviewer  yang  menjamin  pelaksanaan  review 

dilakukan  Reviewer  secara  profesional  tanpa  adanya  konflik kepentingan 

(conflict of interest).   

 
 
B. Kode Etik Reviewer  

 

1. Seorang Reviewer harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari 

hubungan kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga 

menimbulkan conflict of interest. 

2. Reviewer  harus  menolak  tugas  sebagai  reviewer  jika  Reviewer  yang 

bersangkutan  pernah  membantu  dosen  yang  akan  direview  dalam 

pelaksanaan pengabdian masyarakat. 

3. Reviewer harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen yang 

dievaluasinya.   
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4. Reviewer harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil 

penilaian (nilai/score) proses review, kecuali kepada STIE Ekadharma 

Indonesia.Reviewer tidak diperkenankan mengambil keuntungan 

pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan Proses Review. 

5. Reviewer  tidak  diperkenankan  menyampaikan  pendapat  pribadi  yang 

mengatas namakan STIE Ekadharma Indonesia.   

6. Reviewer tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam 

bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai  

Reviewer.   

7. Reviewer  tidak  diperkenankan  mengubah  atau memperbaiki data dan 

informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang 

telah diserahkan kepada STIE Ekadharma Indonesia. 

C. Keharusan dan Larangan bagi Reviewer    

1. Reviewer harus (keharusan):  

 

a. Melaksanakan  tugas  asesmen  dalam  koridor  sebagai  “peer  reviewer”, 

sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi 

dosen  yang  dinilainya.  Obyektif  dalam  memberikan  penilaian.  

b. Membawakan diri sebagai “peer reviewer” yang berperilaku baik, yaitu, 

antara lain: jangan sampai berbaik hati yang berlebihan atau sebaliknya,-- 

bermuka  masam,  murung,  kejam  atau  memperlihatkan  kekuasaan--, 

sehingga pihak dosen merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan 

suasana yang tidak sehat.  

c. Tegas  dalam  memberikan  saran  atau  kritik  yang  membangun  kepada 

setiap dosen yang dinilainya, termasuk yang memiliki nama besar atau 

reputasi yang tinggi, jika memang dosen tersebut memiliki masalah atau hal 

yang memerlukan perbaikan.  

d. Mendapatkan  izin  dari  atasannya  ketika  akan  melaksanakan  tugas 

mereview.   

e. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan reviewer.   

f. Bersedia  menerima  dan  mempertimbangkan  secara  sungguh-sungguh 

setiap keluhan dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak dosen yang 

dinilainya.   

g. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh 
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dosen yang dinilainya.   

h. Menjamin  kerahasiaan  hasil  review  dan  semua  hal  yang  rahasia 

(confidential) pada semua tahap dalam proses review.   

i. Memperhatikan  dan  menerapkan  tatakrama,  sopan  santun  dan 

menghormati serta menghargai tradisi lokal dan adat istiadat setempat selama 

melakukan review. 

2. Menepati  waktu  pada  setiap  perjanjian  dan  rapat/pertemuan  asesmen. Jika 

seorang Reviewer berhalangan karena kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, 

yang bersangkutan harus memberi tahu “contact person” ke Pengusul/dosen 

bersangkutan. 

Reviewer tidak boleh :   

a. Memiliki afiliasi dengan dosen yang dinilainya.   

b. Memiliki  komitmen  –  antara  lain  berupa  janji  atau  kesediaan  untuk 

melakukan  sesuatu  yang  tidak  pada  tempatnya,  atau  memberikan 

informasi yang konfidensial – untuk kepentingan dosen yang dinilai.  

c. Menerima  tawaran  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  program  Kegiatan 

Pengabdian masyarakat yang dinilainya. memanfaatkan kedudukan dan 

mengambil  keuntungan  pribadi  dari  kegiatan  proses  review  bekerja 

sebagai konsultan pada program Pengabdian Masyarakat yang dinilainya.  

3. Memberi  pernyataan  pribadi  dan  atau  mengatas  namakan  LPM-STIE 

Ekadharma Indonesia 

Reviewer tidak boleh :   

a. Memiliki afiliasi dengan dosen yang dinilainya.   

b. Memiliki  komitmen  –  antara  lain  berupa  janji  atau  kesediaan  untuk 

melakukan  sesuatu  yang  tidak  pada  tempatnya,  atau  memberikan 

informasi yang konfidensial – untuk kepentingan dosen yang dinilainya. 

c. Menerima  tawaran  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  program  Kegiatan 

Pengabdian masyarakat yang dinilainya. memanfaatkan kedudukan dan 

mengambil  keuntungan  pribadi  dari  kegiatan  proses  review  bekerja 

sebagai konsultan pada program Pengabdian Masyarakat yang dinilainya.  

d. Memberi  pernyataan  pribadi  dan  atau  mengatas  namakan  LPM- STIE 

Ekadharma Indonesia mengenai prediksi hasil review proposal yang 

dinilainya.   
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e. Memberitahukan cara pembuatan proposal dan cara penilaiannya agar dapat 

memperoleh hasil review yang baik.  

f. Menerima  layanan,  pemberian  dan  atau  hadiah  (suap)  dalam  bentuk 

apapun pada saat akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian 

proposal  yang  patut  diduga  ada  kaitannya  dengan  tugasnya  sebagai 

Reviewer. 

g. Memalsukan  atau  terlibat  dalam  pemalsuan  data  dan  informasi  yang 

berhubungan dengan proses review. 

h. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan 

proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil 

review dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara review.   

i. mengenai prediksi hasil review proposal yang dinilainya.   

j. Memberitahukan cara pembuatan proposal dan cara penilaiannya agar dapat 

memperoleh hasil review yang baik.  

k. Menerima  layanan,  pemberian  dan  atau  hadiah  (suap)  dalam  bentuk 

apapun pada saat akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian 

proposal  yang  patut  diduga  ada  kaitannya  dengan  tugasnya  sebagai 

Reviewer. 

l. Memalsukan  atau  terlibat  dalam  pemalsuan  data  dan  informasi  yang 

berhubungan dengan proses review. 

m. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan 

proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil 

review dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara review.   

 

4. Pernyataan kepatuhan  

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa 

yang harus dan tidak boleh dilakukan Reviewer seperti tertulis di atas. Saya 

memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi 

Reviewer ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen / Review yang  

ditugaskan,  dan  LPPM-STIE Ekadharma Indonesia  tidak  akan  menugaskan  

saya  lagi  sebagai Reviewer Bidang Pengabdian Masyarakat di LPPM – STIE 

Ekadharma Indonesia. 
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Tanggal : _______________________________ 

 

Nama Jelas : _______________________________ 

 

Tandatangan Riviewer :________________________________ 


