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A. PENDAHULUAN 

 

Salah satu misi yang harus diemban oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) adalah melaksanakan 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan PKM yang 

dilaksanakan oleh LPPM Unila terkait dengan dua hal yaitu: (1) Sebagai 

perwujudan peran dan tanggung jawab lembaga perguruan tinggi dalam rangka 

ikut mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Sebagai implementasi dan diseminasi 

kepada masyarakat dari berbagai temuan hasil penelitian/kajian yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi. Di sisi lain, PKM merupakan salah satu tugas dan fungsi 

utama yang harus dijalankan oleh para Tenaga Pendidik (dosen), sebagai tenaga 

fungsional di perguruan tinggi.  

 

Berangkat dari dua fenomena tersebut, maka PKM harus ditempatkan pada 

posisi yang penting dan menjadi prioritas sebagaimana kegiatan pembelajaran 

dan penelitian. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut, LPPM Unila 

menganggap perlu untuk mendorong dan memfasilitasi para dosen melakukan 

PKM. Sejauh ini ada sejumlah peluang PKM yang dapat dimanfaatkan oleh para 

dosen, di antaranya adalah Pengabdian Senior dan Yunior. Untuk memperluas 

peluang para dosen melaksanakan PKM, LPPM Unila menawarkan kesempatan 

bagi para dosen yang ada di lingkungan Universitas Lampung, melalui anggaran 

pendanaan internal yang dikelola LPPM. Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin 

tahunan dan perlu terus ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. 

Panduan ini diterbitkan supaya para dosen memiliki pemahaman tentang tujuan 

program PKM, 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 memenuhi tugas 

dan fungsinya dalam bidang PKM.  

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

masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

3. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai 

perwujudan dari pengembangan kompetensi para dosen sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 

A. LUARAN PENELITIAN 

Luaran wajib PKM adalah: 

a. Laporan Kegiatan PKM. 



b. Satu artikel ilmiah yang minimal di submit ke jurnal pengabdian kepada 

masyarakat atau dipresentasikan pada seminar nasional pengabdian kepada 

masyarakat. 

Luaran tambahan minimal adalah: Makalah yang dipresentasikan dalam seminar 

nasional pengabdian masyarakat. 

B. KRITERIA PENGUSUL 

Pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan-

ketentuan umum sebagai berikut:  

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap Universitas Lampung. 

2. Bergelar Doktor dan/atau Berpangkat Lektor. 

3. Proposal yang diusulkan adalah karya asli, bukan plagiat dan sesuatu yang 

baru, bukan pengulangan.  

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

pengabdian masyarakat yang diajukan.  

5. 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. 

6. Jumlah anggota tim sebanyak 2-4 orang atau sesuai dengan jumlah yang 

dibutuhkan (termasuk ketua dan anggota).  

7. Setiap proposal harus melalui tahapan review oleh reviewer yang telah 

ditetapkan oleh LPPM melalui SK Rektor.  

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

dilaksanakan harus segera dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam proposal.  

9. Setelah proposal dinyatakan layak untuk dilaksanakan oleh dosen yang 

bersangkutan, maka dosen yang bersangkutan segera menandatangani 

Kontrak dengan Ketua LPPM.  

10. Dana pengabdian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per judul. 

11. Usulan pengabdian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan 

ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama Nama Ketua_Nama 

Fakultas_PPS.pdf 
12. Kemudian diunggah ke htpp://www.Silemlit.unila.ac.id dan dokumen cetak 

dikumpulkan di LPPM Unila sebanyak 3 (tiga) eksemplar, dengan sampul 

soft cover warna sesuai fakultas masing-masing. 

13. Setelah dosen melaksanakan sebagian kegiatan pada Tahap I, dosen harus 

membuat Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70 %, masing masing 

dibuat rangkap 2 berikut soft copy dan diserahkan ke sekretariat LPPM. 

14. Setelah kegiatan berakhir dosen diharuskan membuat laporan Akhir 

Kegiatan dan Laporan Keuangan 100%, masing masing dibuat rangkap 2 

berikut soft copy dan diserahkan ke sekretariat LPPM.  

15. Setiap akhir kegiatan pengabdian akan dilakukan Monev. Kegiatan monev 

bisa dilakukan pada saat pelaksanaan, melalui para reviewer internal, staff 

LPPM, atau bersamaan dengan Kegiatan Seminar Hasil Pengabdian.  

 

 



 

 

 

C. SISTEMATIKA PROPOSAL PENGABDIAN SENIOR 

Proposal pengabdian masyarakat senior yang diajukan mencakup isi dan urutan 

sebagai berikut:  

1. Judul  

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan penerapan Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam bidang Pendidikan. Usulan 

program hendaknya disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni di 

Jurusan dan/atau lintas Jurusan.  

2. Abstrak  

Kemukakan 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 dengan font Times New Roman Ukuran 12. 

3. Pendahuluan  

Deskripsikan profil dan kondisi sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.  

4. Perumusan Masalah 

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan 

ruang lingkup yang menjadi batasan kegiatan yang akan dilakukan.  

5. Tinjauan Pustaka  
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.  

6. Tujuan kegiatan  

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi 

baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan selesai. Rumusan tujuan 

hendaknya jelas dan dapat diukur. 

7. Manfaat kegiatan  

Gambarkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan, setelah 

kegiatan pengabdian masyarakat selesai.  

8. Sasaran  

Uraikan spesifikasi dan profil sasaran yang dianggap strategis. Proses pemilihan 

sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan 

kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul.  

9. Metode Kegiatan 

Gambarkan cara kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dibuat secara jelas 

dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah 



dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasil-hasil 

penelitian/pendidikan.  

 

10. Keterlibatan Mitra  

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan berbagai 

institusi terkait (mitra binaan) dengan menjelaskan peran dan manfaat yang 

diperoleh setiap institusi yang terkait.  

11. Rancangan Evaluasi  

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, 

indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan 

keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.  

12. Jadwal Pelaksanaan 

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam 

suatu barchart. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.  

13. Rencana Anggaran Belanja  

Berikan rincian biaya yang didanai apabila mengacu kepada panduan 

Kemenristekdikti. Pada tahun anggaran 2018 ini jumlah biaya yang diajukan 

pada masing-masing proposal disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan, 

dengan biaya maksimum Rp 20.000.000,-  (dua puluh juta rupiah) per judul. 

Perkiraan komposisi biaya adalah sebagai berikut: 

No. KomponenBiaya 
Persentase 
Maksimum 

1. Pengadaan alat dan bahan 50% 
2. Travel Expenditure  40% 
3. ATK/BHP 20% 

4. Laporan/Diseminasi/Publikasi 20% 

14. Daftar Pustaka.  

15. 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 (jika diperlukan). 

d. Surat Pernyataan Kesediaan dari mitra untuk bekerja sama (jika diperlukan). 

 

 

 


