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PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DPP/SPP 
 
 

1.     PENGERTIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Dirjen Dikti edisi VI tahun 2006 mendefinisikan bahwa,  pengabdian 

kepada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah pengamalan Iptek yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada 

masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) 

yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan 

mengembangkan manusia pembangunan. 

Khusus pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh 

DPP/SPP dikenal beberapa model pengabdian kepada masyarakat antara lain: 

a. Model I, adalah metode yang diperuntukkan bagi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada 

masyarakat, pengembangan wilayah dan Kuliah Kerja Nyata. 

b. Model II, adalah metode yang diperuntukkan bagi kegiatan kaji tindak (action 

research). 

c. Model III, adalah metode yang diperuntukkan bagi bentuk pengembangan dan 

penerapan hasil-hasil penelitian. 

Asas yang dianut adalah asas kelembagaan, ilmu-amaliah dan amal ilmiah, 

kerjasama, kesinambungan, serta edukatif dan pengembangan. Adapun khalayak 

sasaran pada dasarnya adalah masyarakat di luar kampus yang merupakan mitra kerja 

perguruan tinggi untuk menerapkan ipteks dalam rangka menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. Khalayak sasaran dapat dipilah: (a) kelompok, (b) komunitas, (c) 

lembaga. Cakupannya meliputi (a) masyarakat perkotaan atau pedesaan, (b) 

masyarakat industri atau agraris, (c) pemerintah maupun swasta. Sementara ini, 

pengabdian kepada masyarakat didominasi oleh masyarakat pedesaan sebagai target 

kegiatan. 

Sifat pengabdian kepada masyarakat: 

(1) Kegiatan perintisan merupakan kegiatan yang merintis hal-hal baru dalam 

mengatasi suatu permasalahan, termasuk di dalamnya merintis tumbuh 

kembangnya suatu sistem pelaksanaan kegiatan yang baru baik institusi 

maupun teknologi. 
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(2) Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang 

berbagai kegiatan pihak lain dengan tujuan untuk mempercepat dan 

meningkatkan kualitas jalannya proses pembangunan serta pencapaian tujuan. 

Program pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana DPP/SPP menurut 

Ditbinlitabmas termasuk ke dalam katagori tingkat pembinaan pemula, yang 

pengelolaannya diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. (Ditbinlitabmas membagi 

tingkat pembinaan dalam 3 (tiga) katagori, yaitu : pemula, perintis, mandiri). Berikut 

ini akan diuraikan pedoman proposal pengabdian kepada masyarakat dengan dana 

DPP/SPP bagi dosen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. 

 

2.   PERSYARATAN DOSEN PENGUSUL  

a. Setiap proposal diusulkan oleh 2 - 5 orang dosen, salah satu bertindak sebagai 

ketua pelaksana. 

b. Ketua dan anggota pelaksana adalah dosen tetap di lingkungan Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya. 

c. Ketua dan anggota pengabdian adalah dosen yang tidak sedang tugas belajar. 

d. Pada saat mengajukan proposal, ketua pelaksana tidak sedang menjadi ketua 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam hibah pengabdian lain.  

e. Ketua pengabdian yang mempunyai jabatan Akademik Asisten Ahli wajib 

melibatkan lektor kepala sebagai anggota pelaksana yang berfungsi sebagai 

pembina pengabdian. 

f. Dosen yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah mendapatkan dana 

pengabdian dari DPP/SPP 2 (dua) kali atau lebih sebagai ketua, tidak 

diperkenankan mengusulkan diri sebagai ketua pelaksana, tetapi boleh sebagai 

anggota. 

g. Dosen yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah atau sedang 

mendapat hibah pengabdian kepada masyarakat, tidak diperkenankan 

mengusulkan diri sebagai Ketua Pelaksana, tetapi boleh sebagai anggota. 

h. Pengusul wajib melibatkan mahasiswa tugas akhir, dan nama mahasiswa 

tersebut beserta tandatangannya harus dicantumkan dalam proposal. 
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i. Pada tahun yang sama, seorang dosen hanya boleh mengusulkan satu proposal 

yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana dalam hibah Penelitian dan atau 

Pengabdian DPP/SPP. 

j. Setiap Pelaksana Pengabdian wajib menjunjung tinggi norma-norma akademik, 

seperti yang tercantum dalam Buku Panduan Fakultas dan Universitas.  

 

3.   PERSYARATAN KHALAYAK SASARAN 

a. Bukan masyarakat Perguruan Tinggi (dosen, karyawan, mahasiswa, teknisi/ 

laboran). 

b. Bagi  Jurusan di Lingkungan FMIPA yang memerlukan kegiatan promosi  ke 

Pendidikan Dasar dan atau Menengah, maka dosen di jurusan tersebut dapat 

mengusulkan kegiatan yang difokuskan untuk Guru. Jumlah hibah yang 

dialokasikan untuk kegiatan ini maksimal sepertiga dari proposal yang 

didanai. 

c. Lokasi pengabdian diprioritaskan pada daerah yang sedang, pernah, dan akan 

digunakan KKN Mahasiswa FMIPA Universitas Brawijaya, antara lain di 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Kecamatan Kanigoro Kabupaten 

Blitar, Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan 

Kabupaten Lumajang. Informasi potensi daerah dan permasalahannya dapat 

diperoleh di sekretariat P3M FMIPA.  

 

4.   KRITERIA SELEKSI PROPOSAL 

Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat diseleksi berdasarkan pada kriteria berikut:   

No KRITERIA  Nilai (0 – 100) 
1 Latar belakang dan rumusan masalah yang akan 

ditangani  

2 Tujuan dan manfaat kegiatan  
3 Metode pendekatan yang digunakan  
4 Fisibilitas kegiatan yang diusulkan  
5 Dampak positif pada pengembangan institusi  
6 Relevansi ruang lingkup kegiatan dan inovasi yang 

diusulkan dengan bidang studi pada Program Studi 
yang ditekuni 

 

7 Keunggulan inovasi Iptek yang diusulkan dalam 
proposal   

8 Keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di 
lokasi KKN/unggulan jurusan*  
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Nilai uyang akan diberikan oleh reviewer berkisar antara 0 hingga 100. Proposal 

dinyatakan lolos seleksi desk evaluation jika memiliki nilai � 70 (passing grade). 

Apabila ada split decision penilaian di antara tiga reviewer (diantara reviewer ada yang 

memutuskan lolos passing grade, namun reviewer yang lain menyatakan tidak lolos),  

maka nilai akhir akan ditentukan berdasarkan musyawarah antar reviewer. Apabila 

musyawarah tidak tercapai, maka pencilan (out layer) akan dihilangkan. 

 

5.  MEKANISME SELEKSI PROPOSAL 

Seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan mengikuti proses 

berikut: 

a. Pengusul menyerahkan 4 (empat) eksemplar proposal pengabdian kepada P3M 

FMIPA Universitas Brawijaya, tanpa dijilid. 

b. Setiap proposal akan dinilai oleh blank reviewer melalui desk evaluation  yang 

ditentukan oleh P3M bersama PD-I FMIPA. Tim reviewer sedikitnya terdiri atas 2 

(dua) orang. 

c. Proposal yang lolos passing grade dan telah direvisi berdasarkan masukan 

reviewer, wajib dipresentasikan secara oral oleh ketua pelaksana pengabdian dan 

dihadiri oleh anggota pengabdian (termasuk mahasiswa yang terlibat). Apabila saat 

presentasi ketua pelaksana berhalangan hadir karena suatu urusan dinas maka 

wajib mendelegasikan/mewakilkannya pada anggotanya, dan harus memberitahu 

pada pihak P3M sebelum acara seminar dilaksanakan. Selanjutnya pihak P3M 

memutuskan apakah presentasi dapat dilakukan atau tidak. 

d. Dalam rangka menumbuhkan budaya kompetisi dan memperbaiki kualiatas 

pengabdian pada masyarakat, maka jumlah proposal yang akan diterima untuk 

didanai adalah maksimal 80% dari jumlah proposal yang diusulkan, dengan 

tidak melebihi pagu anggaran dari masing-masing jurusan. Jika dana dari seluruh 

proposal yang memenuhi passing grade melebihi pagu, maka proposal yang 

didanai akan dipilih berdasarkan urutan nilai tertinggi (cutting score) hingga 

mencapai pagu anggaran. Sebaliknya jika dana dari seluruh proposal yang diterima 

di bawah pagu anggaran, maka sisa dana tidak dapat dicairkan dan menjadi 

wewenang Fakultas untuk mengelolanya. 
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e. Proposal yang dinyatakan lolos dan didanai harus direvisi sesuai masukan selama 

seminar, diperbanyak 6 (enam) eksemplar dan dijilid dengan cover warna orange 

(contoh pada Lampiran 1). 

f. Kontrak pelaksanaan pengabdian dilakukan setelah Lembar Pengesahan 

ditandatangani oleh P3M dan Dekan FMIPA Universitas Brawijaya. 

g. Keputusan Proposal yang lolos untuk didanai adalah final dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

5.  JADWAL KEGIATAN 

No. Kegiatan Tanggal 
1. Rapat Koordinasi dan persiapan penelitian DPP/SPP 26 Pebruari 2008 
2. Pengumuman 29 Pebruari 2008 
3. Pendaftaran  nama Ketua dan Tim Pelaksana termasuk judul 

proposal pengabdian oleh ketua jurusan.  
Pengusulan Calon Reviewer pengabdian (3 orang) untuk masing-
masing program studi oleh Ketua Jurusan. 

12 Maret 2008 

4. Batas akhir pengumpulan Proposal tanpa dijilid ke P3M 
(pukul 16.00 *) 

1 April 2008 

5. Seleksi persyaratan ilmiah dan administrasi oleh P3M 4 April 2008 
6. Pengiriman proposal dan undangan koordinasi ke tim reviewer 8 April  2008 
7. Rapat Koordinasi dan penyerahan hasil review ke P3M 17 April  2008 
8. Penyerahan hasil review ke pengusul 22 April 2008 
9. Seminar proposal yang sudah direvisi 30 April  2008 

10. Rapat Koordinasi 9 Mei 2008 
11. Pengumuman hasil seleksi 12 Mei 2008 
12. Batas akhir pengumpulan proposal ke P3M (pukul 16.00*) 22 Mei 2008 
13. Penandatanganan kontrak 29 Mei 2008 
14. Pencairan dana tahap I (50 %) 5 Juni 2008 
15. Penyebaran Formulir Laporan Kemajuan Pengabdian ke Tim 

Pengabdian 
5 Agustus 2008 

16. Penyerahan Laporan Kemajuan Pengabdian ke P3M (pukul 
16.00*) 

27 Agustus 2008 

17. Batas akhir pengumpulan laporan akhir (tanpa dijilid) ke P3M  
(pukul 16.00 *) 

14 Oktober 2008 

18. Pengiriman laporan akhir dan undangan rapat koordinasi ke tim 
reviewer 

17 Oktober 2008 

19. Rapat Koordinasi dan penyerahan hasil review ke P3M 28 Oktober 2008 
20. Pengiriman hasil review (berupa saran, komentar dan naskah) dari 

P3M ke Pengusul 
3 Nopember 2008 

21. Presentasi diseminasi (penyebaran) hasil pengabdian  20 Nopember 2008 
22. Batas akhir pengumpulan laporan akhir Pengabdian ke P3M  

(pukul 16.00*) 
2 Desember 2008 

23. Penandatangan Berita Acara Pelaksanaan Pengabdian 16 Desember 2008 
24. Pencairan dana tahap II (50 %) 18 Desember 2008 
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Catatan: 

• *) Keterlambatan, mengakibatkan proposal tidak akan diproses lebih lanjut  

• Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perubahan kegiatan/kalender 

akademik Universitas Brawijaya dengan pemberitahuan sebelumnya. 

• Pelaksana pengabdian harus memperhatikan jadwal kegiatan dengan seksama 

agar setiap kegiatan dilaksanakan tepat waktu tanpa menunggu instruksi P3M, 

sehingga penerima hibah tidak terkena sanksi. 

 
6.   ALOKASI ANGGARAN PENGABDIAN  KEPADA  MASYARAKAT 

Besar dana untuk tiap-tiap proposal berkisar antara 4 - 6 juta rupiah. Jumlah 

anggaran dana per proposal dapat diturunkan sesuai dengan saran tim reviewer dan 

persetujuan P3M. Komponen dan prosentase maksimum biaya kegiatan yang 

diperbolehkan adalah sebagai berikut: 

No. Aktivitas Maksimum (%) 

1. Honorarium 30 

2. Bahan Habis Pakai 40 

3. Transportasi 15 

4. Peralatan penunjang 15 

5. Dokumentasi, laporan, dan publikasi 15 

 

8. PENCAIRAN DANA  

Pencairan dana dibagi dalam dua tahap, yaitu: 

a. Tahap I sebesar 50%, diberikan setelah penandatangan kontrak pengabdian. 

b. Tahap II sebesar 50%, diberikan setelah:  

(1). Ketua pelaksana menyerahkan laporan pemantauan dan kemajuan 

proses pengabdian kepada masyarakat sesuai jadwal yang ditentukan,  

(2). Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk hardcopy 

(6 jilid) dan softcopy (CD).   

 

9. FORMAT DRAFT PROPOSAL 

� Proposal pengabdian ditulis menggunakan MS Word dengan huruf Times New 

Roman, font 12 point, satu setengah spasi, kertas A4 dengan margin kiri 3 cm, 

sedangkan margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 2,5 cm. 
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� Sistimatika Draft Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat: Draft Proposal 

terdiri atas Bagian A (identitas pelaksana) dan B (isi proposal). Bagian A 

distapler terpisah dari Bagian B untuk menjamin obyektivitas penilaian 

terhadap blank proposal.  

Bagian A terdiri atas: 

a. Halaman sampul (contoh pada Lampiran 2) 

b. Lembar checklist persyaratan administrasi dan kelengkapannya: wajib diisi 

oleh pengusul dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan (contoh pada 

Lampiran 3) 

c. Halaman Pengesahan (contoh pada Lampiran 4) 

d. Susunan Tim Pelaksana  dan kesediaan aktif dalam pelaksanaan (contoh pada  

Lampiran 5) 

e. Biodata ketua dan anggota pelaksana (contoh pada Lampiran 6) 

Bagian B terdiri atas: 

I. JUDUL 

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilakukan. 

II. ANALISIS SITUASI 

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran 

yang akan dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

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

ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

III. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan 

mendasari Pengabdian Kepada masyarakat yang akan dilakukan. Tinjauan 

pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan landasan untuk 

melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diusulkan. Uraian dari 

tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka  atau konsep yang 

akan digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat. Tinjauan pustaka 

mengacu pada daftar pustaka. 



 
Panduan Pengabdian Masyarakat DPP/SPP FMIPA Tahun Anggaran 2008  

 

�����������	�
���  8 

IV. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah 

menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

V. TUJUAN KEGIATAN 

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan 

kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan Pengabdian 

Kepada masyarakat. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. 

VI. MANFAAT KEGIATAN 

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, apabila perubahan kondisi 

terjadi setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selesai. 

VII. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

Merupakan kerangka berfikir secara teoritis maupun empirik untuk 

memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai 

alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani 

masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu 

sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan 

dalam Pengabdian Kepada Masyarakat yang diusulkan. Nyatakan 

kerangka pemecahan usulan ini dengan menggunakan skema. 

Penggunaan pustaka sebagai acuan sangat diharapkan. Perlu dijelaskan 

pula bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah di atas, 

serta bagaimana kegiatannya.   

VIII. KHALAYAK SASARAN ANTARA (YANG STRATEGIS). 

Siapa anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan 

mau) untuk dilibatkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, serta dapat 

menyebar luaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang 

lain. 

IX. KETERKAITAN 

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai 

institusi terkait, dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh 

masing-masing institusi yang terkait. 
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X. METODE PELAKSANAAN 

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah dicanangkan dalam tujuan kegiatan. 

XI. RANCANGAN EVALUASI 

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

indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk 

menyatakan keberhasilan kegiatan yang dilakukan. 

XII. RENCANA DAN JADWAL PENGABDIAN 

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas 

dalam suatu barchart. Jelaskan pula apa, kapan, dan dimana yang akan 

dilaksanakan. 

XIII. DAFTAR PUSTAKA 

XIV. ALOKASI DAN PERINCIAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN 

        (contoh pada Lampiran 7) 

XV. LAMPIRAN 

Lampirkan teknologi dan atau modul yang  akan disampaikan pada 

pelaksanaan pengadian kepada masyarakat. 

 

10. SISTIMATIKA REVISED PROPOSAL  PENGABDIAN PADA   

MASYARAKAT (SETELAH DINYATAKAN DIDANAI). 

(contoh pada Lampiran 8)  

  

11. PEMANTAUAN KEMAJUAN DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Untuk meningkatkan dan menjamin kualitas proses/hasil pengabdian maka akan 

dilakukan pemantauan dan evaluasi pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengubahan lokasi pelaksaan pengabdian harus sepengetahuan pihak P3M. 

b. Pemantauan kemajuan dilaksanakan pada pertengahan proses pengabdian 

melalui pengisian formulir Laporan Pemantauan Kemajuan Kegiatan 

Pengabdian oleh Ketua/Tim Pelaksana Pengabdian (contoh pada Lampiran 

11) 
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c. Evaluasi pengabdian ditentukan berdasarkan pada hasil Penilaian Tim reviewer 

pada Seminar Hasil Pengabdian dan Laporan Akhir Pengabdian dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Buku Panduan ini. Apabila 

Evaluasi Akhir ini memiliki nilai kurang dari 70 (passing grade), maka yang 

bersangkutan tidak diperkenankan mengusulkan pada tahun berikutnya dan sisa 

dana tidak dicairkan.  

d. Untuk keperluan seminar, Tim Pengabdian wajib menyerahkan Laporan Akhir 

Pengabdian (tanpa dijilid) sebanyak 3 (tiga) eksemplar. 

 

12. PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR 

a. Sistematika penulisan Laporan Akhir Pengabdian seperti dinyatakan dalam 

Lampiran 12. 

b. Laporan Akhir Pengabdian yang telah direvisi sesuai saran reviewer, dijilid 

dengan cover warna biru (contoh pada Lampiran 1) dan diserahkan ke P3M 

sebanyak 6 (enam) eksemplar beserta Softcopynya (CD) sesuai dengan jadwal. 

 

11.  SANKSI 

a. Bagi pengusul yang terlambat menyerahkan draft proposal atau hasil 

perbaikan draft proposal, maka secara otomatis dinyatakan gugur.  

b. Bagi pengusul yang lolos seleksi desk evaluation, tetapi tidak 

mempresentasikan proposal  dalam Seminar Proposal, maka secara otomatis 

dinyatakan gugur. 

c. Bagi pengusul yang tidak melakukan Seminar Hasil Pengabdian atau 

terlambat menyerahkan: (1) Laporan Pemantauan Kemajuan Pengabdian 

atau (2) Laporan Akhir Pengabdian (tanpa dijilid, untuk diseminarkan) atau (3) 

Laporan Akhir Pengabdian (dijilid), tidak diperkenankan mengikuti kompetisi 

pada pengabdian periode berikutnya, dan sisa dana tidak dicairkan. Dalam 

hal ini Tim Pelaksana tetap wajib menyerahkan Laporan Akhir. 

d. Bagi pengusul yang tidak menyerahkan Laporan Akhir Pengabdian hingga 

batas waktu yang telah ditentukan, wajib mengembalikan semua dana yang 

telah diterima. 

e. Bagi Ketua Pelaksana yang terbukti mendapat hibah lain selama 

melaksanakan Pengabdian DPP/SPP maka kontrak Pengabdian DPP/SPP 
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dinyatakan gugur dan wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima serta 

tidak diperkenankan mengikuti kompetisi pada periode berikutnya. 

f. Bagi Pelaksana Pengabdian yang melanggar norma-norma akademik seperti 

yang tercantum dalam Buku Panduan Fakultas dan Universitas, akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Hal-hal yang belum tercantum dalam dalam ketentuan ini akan diatur secara 

tersendiri dan menjadi wewenang Fakultas. 

 

 

 


