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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 

pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

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 berbegai temuan hasil penelitian/kajian yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi. Di sisi lain, Pengabdian kepada masyarakat merupakan 

salah satu tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para dosen, sebagai 

tanaga fungsional di perguruan tinggi.  

Berangkat dari dua fanomena 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, LPPM Unila 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 Skema Unggulan. Untuk memperluas peluang para 

dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, LPPM Unila menawarkan 

kesempatan aktifitas pengabdian masyarakat khusus bagi para dosen yang ada di 

lingkungan Universitas Lampung, melalui anggaran pendanaan internal yang 

dikelola LPPM. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan dan perlu terus 

ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Buku panduan ini 

diterbitkan supaya para dosenmemiliki 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 dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

3. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai 

perwujudan dari pengembangan kompetensi sosial di kalangan para dosen. 

C. LUARAN PENGABDIAN SKEMA UNGGULAN 

Luaran wajib Pengabdian Skema Unggulan Unila adalah: 

1. Laporan Akhir Pengabdian kepada masyarakat. 



2. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan). 

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

masyarakat dan telah dipresentasikan pada seminar nasional pengabdian 

kepada masyarakat. 

4. Video Kegiatan PKM (durasi minimal 5 menit). 

Luaran tambahan minimal adalah:  

a. Makalah yang dipresentasikan dalam seminar nasional pengabdian 

masyarakat. 

b. Produk iptek (metode, teknologi tepat guna, blueprint, purwarupa, sistem, 

kebijakan, model, rekayasa sosial); 

c. HKI yang berpotensi paten 

D. KRITERIA PENGUSUL 

Pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan-

ketentuan umum sebagai berikut:  

1. Ketua pengabdi adalah dosen tetap Universitas Lampung. 

2. Ketua pengabdi berpendidikan S3 minimum jabatan fungsional Asisten Ahli 

atau S2 minimum jabatan fungsional 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. Usulan pengabdian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan 

ukuran maksimum 5MB dan diberi nama Nama Ketua_Nama Fakultas 

_PKM_Skema_Unggulan.pdf, 
8. Setelah tanda tangan pengesahan proposal,  diunggah ke laman web:http// 

www.Silemlit.unila.ac.id. 

9. Setiap proposal harus melalui tahapan evaluasi dokumen, direview oleh 

reviewer internal dan eksternal.  

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

dilaksanakan, ditetapkan dengan keputusan Rektor, diumumkan di website 

LPPM.  

11. Kemudian dua buah Proposal hardcopy dan softcopy(cd) yang dinyatakan 

lolos dikumpulkan ke LPPM, dosen yang bersangkutan segera 

menandatangani Kontrak dengan  Ketua  LPPM, untuk diajukan pencairan 

tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak dengan Ketua LPPM, maka dosen yang 

bersangkutan segera melaksanakan kegiatan  sesuai kontrak.  

12. Setelah kegiatan berakhir dosen diharuskan membuat laporan Akhir Kegiatan 

dan Laporan Keuangan 100%, masing masing dibuat rangkap 3 berikut soft 

copy (cd) dan diserahkan ke sekretariat LPPM serta diunggah ke laman 

http://www.silemlit.unila.ac.id  



13. Setiap akhir kegiatan pengabdian akan dilakukan Monev. melalui para 

reviewer internal/manajemen LPPM, atau bersamaan dengan Kegiatan 

Seminar Hasil Pengabdian.  

14. Hasil monef. dan seminar hasil pengabdian, dilakukan pencairan dokumen 

kontrak tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak.  

E. SISTEMATIKA PROPOSAL PENGABDIAN SKEMA UNGGULAN 

Usulan PKM skema Unggulan  maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 

Halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

font TimesNew Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5spasi,  kecuali ringkasan satu 

spasi dan ukuran kertas A-4, warna tulisan hitam serta mengikuti sistematika dengan 

urutan sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1)  COVER, warna masing-masing Fakultas 

dari ketua tim 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4) Laporan Akhir 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 5) Laporan keuangan 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2) 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 3) 

DAFTAR ISI 

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, font Times New Roman 12. 

Catatan:  

Judul: Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan 

penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Usulan program 

hendaknya disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni di Jurusan 

dan/atau lintas Jurusan. 

 

Proposal pengabdian masyarakat Skema Unggulan yang diajukan mencakup isi dan 

urutan sebagai berikut:  

BAB 1. PENDAHULUAN  

a. Analisis Situasi 

Deskripsikan profil dan kondisi sasaran/mitra kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

b. Permasalahan Mitra 

Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan 

kebutuhan masyarakat disampaikan dengan konkret dan jelas.  
c. 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. 

d. Manfaat Kegiatan 



Gambarkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan, setelah 

kegiatan pengabdian masyarakat selesai. 

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN  

a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi mitra secara sisteatis sesuai dengan prioritas permasalahan. 

Solusi harus terkait betul dengan permasalahn prioritas mitra. 

b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut 

baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi 

produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik 

atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat. 

c. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau 

dapat dikuantifkan. 

d. Jika luaran dapat berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, 

nyatakan juga spesifikasinya. 

e. Buatlah rencana capaian luaran seperti pada Lampiran 6 sesuai dengan luaran 

yang ditargetkan. 

f. Uraikan juga 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. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

a. Metode dan tahapan dalam kegiatan ke masyarakat 

b. Deskripsi kegiatan yang akan didesiminasi ke masyarakat. 

c. Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan. 

d. Pihak-pihak yang terlihat dalam dalam kegiatan pengabdian Unggulan 

Universitras Lampung.  

e. Partisipasi Mitra. 

f. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program. 

BAB 4. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN 

a. Jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh 

persoalan atau kebutuhan mitra.  

b. Tuliskan nama tim pengusul dan uraikan kepakaran dan tugas masing-masing 

dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat skema Unggulan Unila. 

BAB 5. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN JADWAL PELAKSANAAN 

5.1. Rencana Anggaran Belanja (RAB) 

Berikan rincian biaya yang didanai apabila mengacu kepada panduan 

Kemenristekdikti. Pada tahun anggaran 2019 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% 

5.2. 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. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pustaka yang diacu dicantumkan pada Daftar Pustaka dengan format nama 

pengarang (Harvard Style).  

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1: 

PROPOSAL 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

SKEMA UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

JUDUL PENGABDIAN  

 

TIM PENGUSUL 
(Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, NIDN, SINTA ID) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI, JURUSAN 

FAKULTAS 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

  2019 

 

  



LAMPIRAN 2: 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA UNGGULAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

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

   ...............................................................................  
Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap :  ...............................................................................  
b. NIDN :  ...............................................................................  
c. SINTA ID : ................................................................................... 
d. Jabatan Fungsional :  ...............................................................................  
e. Program Studi :  ...............................................................................  
f. Nomor HP :  ...............................................................................  
g. Alamat surel (e-mail) :  ...............................................................................  
Anggota (1) 

a. Nama Lengkap :  ...............................................................................  
b. NIDN :  ...............................................................................  

c. Program Studi :  ...............................................................................  
Anggota (2) 

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

b. NIDN :  ...............................................................................  
c. Program Studi :  ...............................................................................  
Jumlah mahasiswa yang terlibat:      
Jumlah alumni yang terlibat     :   
Jumlah staf/teknisi yang terlibat:   
Lama Kegiatan :     ...............Bulan  

Biaya Kegiatan : Rp. ..........................................................................  

Sumber dana 

a. sumber dana institusi : 

b. sumber dana lain   

    1. instansi   : 

    2. jumlah dana   : Rp. ............................................................................  

 

                                                                                  Bandar Lampung, tgl-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan ............, Ketua Peneliti, 

 
Tanda tangan Tanda tangan 

 

 

(Nama lengkap) (Nama lengkap) 

NIP NIP 

Menyetujui, 

Ketua LPPM Universitas Lampung, 

 
Tanda tangan 

(Nama lengkap) 

NIP 



LAMPIRAN 3: 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

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

2. Tim Pengabdian  

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 

Program 

Studi 

Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1. ................... Ketua ................... ................... ................... 

2. ................... Anggota 1 ................... ................... ................... 

3. ................... Anggota 2 ................... ................... ................... 

 ................... Anggota 3 ................... ................... ................... 

3. Objek Pengabdian: 

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

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

4. Masa Pelaksanaan 

 Mulai  :  bulan ............................. tahun ............................. 

 Berakhir :  bulan ............................. tahun ............................. 

5. Usulan Biaya :  Rp. ............................. 

6. Lokasi Pengabdian: ............................. 

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) 

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

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat (uraikan tidak 

lebih dari 50 kata. 

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

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

9. Jurnal ilmiah pengabdian yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah 

(tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4: 

LAPORAN AKHIR 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

SKEMA UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

JUDUL PENGABDIAN  

 

TIM PENGUSUL 
(Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, NIDN, SINTA ID) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI, JURUSAN 

FAKULTAS 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



LAMPIRAN 5: 

LAPORAN KEUANGAN *) 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

SKEMA UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

JUDUL PENGABDIAN  

 

TIM PENGUSUL 
(Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, NIDN, SINTA ID) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI, JURUSAN 

FAKULTAS 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

 2019 

Keterangan: *) laporan keuangan berupa ringkasan belanja, rincian belanja(nota) dan 

pajak 

 

 

 

 

 

 

  



LAMPIRAN 6:  

 

Tabel Rencana Target Capaian Luaran 

 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

Luaran Wajib 

1 Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN 1)  

2 Publikasi pada media cetak/online/repository PT 2)  

3 Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, 

serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau 

sumber daya lainnya) 3) 

 

4 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, 

dan manajemen) 3) 

 

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, 

keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) 4) 

 

Luaran Tambahan 

1 Publikasi di Jurnal Internasional 1)  

2 Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang 5)  

3 Inovasi baru/TTG 5)  

4 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak 

Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan 

varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit 

terpadu) 6) 

 

5 Buku ber ISBN2)  
 

Keterangan: 
1)

 Isi dengan belum/tidak ada, draf, submitted, reviewed, atau accepted/published  
2)

 Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses editing/sudah terbit 
3)

 Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan 
4)

 Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar atau sudah dilaksanakan 
5)

 Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, penerapan 
6)

 Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/granted 

 


