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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Assalamualaikum wr. wb. 

 

Kehidupan dan perkembangan akademik di Universitas Muria Kudus telah berkembang 

dengan pesat sejalan dengan meningkatnya usia Universitas Muria Kudus.  Sesuai  

dengan  perjalanan  usia tersebut  telah  terjadi  juga perubahan  besar secara global di 

mana pembangunan ekonomi sekarang tidak lagi bisa bertahan bila didasarkan pada 

sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara (resource-based economy) melainkan 

telah terjadi   transisi   kepada   pembangunan   ekonomi   berbasis   pengetahuan  

(knowledge-based economy). Atau dengan kata lain pentingnya membangun knowledge-

based society bila kita mau menaikkan daya saing bangsa. 

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar dari Tri Darma Perguruan 

Tinggi, dan oleh sebab itu wajib mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua 

pemangku kepentingan, terutama dari pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan dan dari para dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, di samping  itu dari masyarakat luas sebagai sasaran kegiatan pengabdian 

kepada masayarakat. 

Buku Panduan Pedoman Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muria 

Kudusl ini disusun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan 

Pengabdian kepada  Masyarakat  oleh  dosen  di  lingkungan  Universitas Muria Kudus. 

Akhir kata, kami berharap semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sesuai 

dengan tujuan penyusunannya. Sebagaimana kata pepatah “Tak ada gading yang tak 

retak”, sebagai buah karya manusia buku panduan ini juga tak luput dari kekeliruan dan 

kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik dan saran membangun untuk perbaikan di masa 

mendatang. 

Wassalumualaikum Wr. Wb. 

 

Kudus,  Nopember 2014 

Ketua LPM 

 

 

Ir. Shodiq Eko Ariyanto, M.P. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Pengertian  Pengabdian kepada Masyarakat 

Salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Hal 

ini tercantum dengan jelas di dalam pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan yang secara  tegas  menyatakan bahwa  perguruan tinggi  berkewajiban 

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Menurut UU RI No 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan  

sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

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 Ipteks   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. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, 

pengetahuan  maupun  peningkatan  keterampilan  yang  dilakukan  oleh  sivitas  

akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif 

meningkatkan kesejahteraan   dan   memberdayakan   masyarakat   luas.   Perlu   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 khalayak sasaran yang memerlukan. Oleh sebab itu program utama 

kegiatan pengabdian kepada   masyarakat   Universitas   Muria Kudus adalah  penerapan   

Ipteks   (Ilmu   Pengetahuan, Teknologi dan Seni)  yang berkebudayaan untuk peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan 

pada agenda utama yaitu: “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) berbasis pada IPTEKS yang berkebudayaan”.   Enam  fakultas yang berada 

di bawah naungan Universitas Muria Kudus, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu  Pendidikan,  Fakultas  Pertanian,  Fakultas  Teknik, dan 

Fakultas Psikologi, serta devisi-devisi agenda utama ini ke dalam agenda kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat pada tiap-tiap fakultas dan pusat studi sesuai dengan 

prasarana dan kompetensi dari masing- masing fakultas dan pusat studi. 

Komitmen Universitas Muria Kudus dalam penyelenggaran kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat tercermin secara eksplisit pada misi Universitas Muria Kudus yaitu 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka terwujudnya universitas kebudayaan. Pembinaan dan pengembangan  kegiatan  

pengabdian kepada  masyarakat di  Universitas  Muria Kudus  dilakukan untuk menjadikan 

Universitas Muria Kudus sebagai institusi yang unggul dalam bidang Pengabdian kepada  

Masyarakat,  yang  ditandai  dengan  banyaknya  kerja  sama  kegiatan  dan  besarnya 

dampak manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Universitas 

Muria Kudus terhadap masyarakat luas.  

Upaya untuk pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan membangun atmosfir akademik 

dimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
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dari kegiatan pengajaran dan penelitian yang harus dilakukan dosen sebagai perwujudan 

Tridharma Perguruan Tinggi.  Komitmen ini juga diwujudkan melalui upaya peningkatan 

kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muria Kudus, 

antara lain dengan memberikan stimulan dan penghargaan kepada dosen yang  melakukan  

kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  bantuan  dana, insentif, dan 

bentuk-bentuk stimulan dan penghargaan lain yang layak atas karya pengabdian kepada 

masyarakat, membangun jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga  di  dalam  dan luar  

negeri. Universitas  Muria Kudus  juga membangun Sistem Informasi Pengabdian Kepada 

Masyarakat UMK (http:// http://lpm.umk.ac.id) yang antara lain memuat pangkalan data 

(data base) tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, pangkalan 

data ini dapat diakses secara online oleh seluruh sivitas akademika Universitas Muria 

Kudus maupun masyarakat luas. 

Untuk menjaga konsistensi, efektivitas dan efisiensi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas Muria Kudus, maka disusun Buku “Panduan Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muria ” yang akan menjadi acuan dan panduan 

untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 

Universitas Muria Kudus. 

Khusus pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh APB Universitas 
Muria Kudus 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. 

 

B.   Azas dan Khalayak Sasaran 

Asas   yang  dianut  adalah asas  kelembagaan,   ilmu-amaliah  dan  amal  ilmiah, 
kerjasama, kesinambungan,   serta   edukatif   dan   pengembangan. 

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   

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

ini, pengabdian kepada masyarakat didominasi oleh masyarakat perdesaan sebagai target 

kegiatan. 

Dalam  pelaksanaannya,  pengabdian  memerlukan  mitra  atau  partner  kerja.  Hal  ini 

berarti bahwa masyarakat dosen tidak bekerja sendiri dan menyerahkan hasil kerjanya 

langsung kepada masyarakat partnernya. Akan tetapi, dosen mengkonstruksikan solusi 

permasalahan melalui cara memotivasi, membimbing, memberi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi, melatihkannya kepada masyarakat, sehingga misi pengabdian tercapai. 
Masyarakat dunia usaha meliputi usaha rumahan, usaha mikro seluruh komoditas, pedagang 

kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar, pengelola pasar tradisional, usaha kecil sampai 

kepada usaha menengah. 

C. Sifat Pengabdian kepada Masyarakat: 

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

mengatasi  suatu  permasalahan,  termasuk  di  dalamnya  merintis  tumbuh 
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kembangnya  suatu  sistem  pelaksanaan  kegiatan  yang  baru  baik  institusi maupun 

teknologi. 
 

(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. 
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BAB II 

LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. Dasar Hukum 
Pembinaan dan pengembangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan 

Universitas Muria Kudus didasarkan pada beberapa ketentuan pokok, antara lain; 

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

5. Undang-undang  RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014.  

7. Statuta Universitas Muria Kudus; 
8. Peraturan Rektor Nomor  01a/R.UMK/Sek//Kep/E.02.01/I/2012 Tahun 2012 tentang 

Rencana Strategis Universitas Muria Kudus Tahun 2012 – 2016. 

9. Peraturan Rektor Nomor 25/R.UMK/Kep/E.03.01/VII/2013 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Laksana Universitas Muria Kudus. 

 

B. Visi 

Menjadikan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat  yang unggul, terpercaya dan mandiri 

di bidang pengabdian kepada masyarakat khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan 

IPTEKS yang berkebudayaan. 

C. Misi 

1. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penerapan IPTEKS dan 

pemberdayaan kepada masyarakat 

2. Meningkatkan kemandirian lembaga pengabdian kepada masyarakat 

3. Meningkatkan jumlah dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian dari berbagai 

sumber dana 

4. Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian dengan membentuk beberapa devisi atau 

pusat kajian 

5. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan HAKI 

6. Mengembangkan UMKM berbasis Teknologi Tepat Guna di perdesaan 

7. Memperluas kerjasama kelembagaan dengan instansi pemerintah, swasta, dan yayasan. 

D. Tujuan 

1. Meningkatkan kemampuan Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

kelembagaan 

2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat baik teknis maupun akademik 

3. Tercapainya kuantitas maupun kualitas pengabdian pada masyarakat 

4. Terciptanya kerja sama yang baik dan luas dengan berbagai pihak Lembaga, Pemerintah, 

Swasta, Yayasan, dan antar Perguruan Tinggi lainnya. 

5. Adanya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakaat yang berkualitas dan berlanjut 

6. Meningkatkan UMKM berbasis Teknologi Tepat Guna di pedesaan 

7. Terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) 
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E. Sasaran 

1. Meningkatkan kinerja, pelayanan, dan pencitraan 

2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa 

3. Meningkatkan kualitas hasil/outcome pengabdian kepada masyarakat 

4. Meningkatkan peran dan konstribusi dalam proses pembangunan  

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, yayasan, perusahaan dll. 

6. Mendorong industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tepat guna. 

7. Meningkatkan kualitas mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat melalui KKN. 

 

F. Strategi 

1. Merumuskan Kebijakan Peningkatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Universitas   Muria Kudus   sebagai   panduan   arah   pembinaan   dan   pengembangan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muria Kudus. 

2. Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan pembinaan dalam berbagai 

kegiatan terkait pengabdian kepada masyarakat. 

3. Menguatkan peran, fungsi dan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat  serta  devisi- devisi sebagai  pilar  utama  dalam  pengembangan fungsi 

pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tonggak Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

4. Mendorong  kerjasama  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  antar  lembaga 

terkait,  lembaga  pemerintah  maupun  swasta  baik  dalam  negeri  maupun  luar 

negeri. 

5. Memberikan stimulan dan penghargaan antara lain dalam bentuk bantuan dana, insentif,   

satuan   kredit   semester   (sks),   dan    bentuk-bentuk   stimulan   dan penghargaan lain 

yang layak atas karya pengabdian kepada masyarakat. 

6. Membangun  Sistem  Informasi  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Universitas 

Universitas Muria Kudus melaui  http://lpm.umk.ac.id  yang antara lain memuat 

pangkalan data (data base) tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen Universitas Muria Kudus dan dapat diakses secara online oleh 

seluruh civitas academika Universitas  Muria Kudus maupun masyarakat luas. 

7. Mendorong   pengisian   dan   pemutakhiran   data   kegiatan   pengabdian   kepada 

masyarakat secara mandiri oleh seluruh dosen Universitas Muria Kudus di laman Sistem 

Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Muria Kudus  

(http://lpm.umk.ac.id ). 

8. Membangun atmosfir akademik dimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengajaran sebagai tugas pokok 

seorang dosen yang wajib dipenuhi. 

G. Arah dan Fokus 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muria Kudus diarahkan dan 

difokuskan pada dua agenda utama yaitu: Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) berbasis pada IPTEKS yang mengedepankan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.  Seluruh unit pelaksana   kegiatan   

pengabdian   kepada   masyarakat,   baik   di   tingkat   fakultas   maupun universitas wajib 

menjabarkan arah dan fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut ke dalam 

program kerja masing-masing unit sesuai dengan prasarana dan kompetensi dari masing-

masing unit. Demikian pula dosen sebagai tenaga pelaksana kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di seluruh fakultas yang berada di bawah naungan Universitas Muria Kudus:  

Fakultas  Ekonomi,  Fakultas  Hukum,  Fakultas  KIP,  Fakultas  Pertanian, Fakultas 
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Teknik, dan Fakultas Psikologi. diminta untuk mengikuti arah  dan  fokus  kegiatan  

pengabdian  kepada masyarakat tersebut, dengan  tetap memperhatikan kebutuhan dan 

masalah faktual yang ada di masyarakat. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bukan hanya merupakan pengabdian tanpa basis 
ilmiah yang jelas, tetapi seharusnya merupakan suatu wahana penerapan hasil penelitian dan  

pendidikan  kepada  khalayak  sasaran  yang  memerlukan.   Oleh  sebab  itu  kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muria Kudus diutamakan pada kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan Ipteks (Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Seni) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

bangsa. 

Dalam   rangka   mendukung   road   map Penelitian dan   Pengabdian   kepada Masyarakat 

di  masing-masing  program studi,  terutama  untuk  metode  yang diperuntukkan bagi  

bentuk  pengembangan  dan  penerapan  hasil-hasil  penelitian,  diharapkan pengabdian  

kepada  masyarakat  menerapkan  hasil-hasil  penelitian  sesuai  road  map yang telah 

dilakukan di masing-masing program studi. Dengan demikian pengabdian kepada 

masyarakat   juga   dapat   berlangsung   secara   berkesinambungan   seiring   road   map 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
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BAB III 

STRUKTUR ORGANISASI 

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

A. Organisasi 

Struktur organisasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Muria 

Kudus berada dalam koordinasi Ketua LPM. Dalam pelaksanaan sehari-hari Ketua 

LPM dibantu oleh Bagian KKN dan Pusat Pengabdian Kekhasan.  Untuk 

pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibentuk tiga devisi yaitu: 1) 

Devisi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Devisi IPTEKS dan HaKI, 

3) Devisi Pengembangan Wilayah dan KKN.  Selain itu didukung Tata Usaha yang 

mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, dan 

SDM.  

 

 

 
 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

B.  Pembagian Tugas dan Wewenang 

1. Ketua LPM 

a. Menyusun rencana dan program pengabdian kepada masyarakat. 

b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat beserta pengembangannya. 

c. Mengembangkan divisi dalam pengabdian pada masyarakat; dan 

d. Melaksanakan administrasi sumber daya yang diperlukan 

KETUA LPM 

BAGIAN KKN BAGIAN LAYANAN 

MASYARAKAT 
 

DEVISI-DEVISI 
 

TATA USAHA 

TIM REVIEW 
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2. Bagian Layanan Masyarakat 

Membantu Ketua LPM UMK dalam hal mengkoordinir pelakasanaan dan 

pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat.  

3. Bagian KKN 

Membantu Ketua LPM UMK dalam hal mengkoordinir pelakasanaan dan 

pengembangan Kuliah Kerja Nyata 

4. Devisi-Devisi 

Membantu Ketua LPM UMK dalam hal melaksanakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat secara khusus.  

5. Tim Review 

Membantu Ketua LPM UMK dalam hal mereview, monitoring, dan 

mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.   

 

C. Hak dan Kewajiban Dosen 

1. Hak Dosen Dalam Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Mendapatkan  dana  dan  melakukan  kegiatan pengabdian kepada  

masyarakat atas nama Universitas Muria Kudus, baik dengan dana 

bersumber dari dalam atau luar universitas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

b. Mendapat penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dalam bentuk 

satuan kredit semester (sks) atau insentif lain sesuai aturan yang berlaku. 

2. Kewajiban Dosen Dalam Pengabdian kepada Masyarakat 

Setiap dosen berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat (sebagai ketua atau anggota) minimal satu kali dalam setahun. 

Kewajiban melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat 

dilaksanakan dalam bentuk  perseorangan atau berkelompok, dengan dana 

bersumber dari dalam atau luar universitas, maupun mandiri. 

3. Beban Tugas 

Tugas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat disetarakan dengan 

beban tugas sebagai berikut : 

a. 1  sks  untuk  tiap  judul  pengabdian kepada  masyarakat  sebagai  ketua  

dalam kegiatan kelompok  

b. 0,5 sks untuk tiap judul pengabdian kepada masyarakat sebagai anggota 

dalam kegiatan kelompok (maksimal 3 orang anggota) 

Pengakuan beban tugas ini diberikan untuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan dengan Dana Universitas, Dana Luar Universitas 

atau Dana Mandiri, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, antara 

lain: 

a. Mendapat persetujuan Dekan atau Ketua Program Pasca Sarjana; 

b. Menyerahkan proposal kepada LPM untuk dinilai dan disetujui; 

c. Mendapat persetujuan Rektor; Ketua LPM 

d. Menandatangani  Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada  

Masyarakat (SP3M);  

e. Menyerahkan laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan format yang 

sudah ditentukan ke LPM;  

f. Mempresentasikan laporan hasil kegiatan dalam seminar Kegiatan 
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Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPM; 
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BAB IV 

SUMBER DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muria Kudus pada 

dasarnya berasal  dari  tiga  sumber, yaitu Dana  Universitas  (dari  dalam  Universitas), 

Dana  Dari  Luar Universitas, dan Dana Mandiri. 

 

A.  Dana Universitas 
Dana  universitas  adalah  dana  yang  diberikan  oleh  Universitas  Muria Kudus  

sebagai stimulus atau bantuan dalam rangka mendorong dan mendukung kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Universitas Muria Kudus. Dana universitas 

untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diberikan per semester. 

 

Berdasarkan APBU UMK 2014/2015 untuk  Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat  

Universitas Muria Kudus,  Skim  kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

tahun 2014/2015 yang dibiayai meliputi: 

 

No Nama Skim Besar biaya 

1 IPTEKS bagi Masyarakat Rp.3.500.000,00/judul 

2 Teknologi Tepat Guna Rp. 5.000.000,00/judul 

3 Program Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM Rp.4.000.000,00/judul 

5 Pengabdian Interdisipliner  (5 judul) Rp. 5.000.000,00/judul 

6 Pengembangan Wilayah dan Inwub (2 judul) Rp. 7.500.000,00/judul 

7 PkM mandiri (diberi stimulan) Rp. 500.000,00/judul 

Catatan: Biaya tersebut di atas tidak bersifat block grant 

 

Ketentuan Warna Sampul: 

 

No Nama Skim Warna Sampul 

1 IPTEKS bagi Masyarakat Biru Tua 

2 Teknologi Tepat Guna Coklat muda 

3 Program Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM Kuning 

5 Pengabdian Interdisipliner  (5 judul) Hijau 

6 Pengembangan Wilayah dan  Inwub (2 judul) Oranye 

7 PkM mandiri (diberi stimulan) Putih 

 

 

B.  Dana Luar Universitas 
Dana Luar Universitas adalah dana yang diperoleh dari pihak-pihak di luar 

Universitas Muria Kudus, baik dalam bentuk hibah maupun kerjasama, dapat berasal 

dari pemerintah atau swasta, dari dalam atau luar negeri. 

1. Hibah Pengabdian kepada Masyarakat 
a. Hibah pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh dari berbagai lembaga 
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donor dalam ataupun luar negeri. Hibah kompetitif dalam negeri untuk dosen 

antara lain disediakan oleh Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (informasi lengkap dapat dilihat pada www.dikti.go.id). Hibah 

pengabdian kepada masyarakat dari Program Fasilitasi Perguruan Tinggi 

Provinsi Jawa Tengah. 

b. Dalam pengajuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada 

lembaga donor, LPM berperan sebagai sumber informasi dan pemberi bantuan 

pelayanan administrasi kegiatan mulai dari pengajuan proposal, seleksi internal, 

monitoring dan evaluasi laporan kemajuan sampai dengan penyampaian 

laporan akhir, serta tugas dan kewenangan lain yang disyaratkan oleh pihak 

pemberi dana. Format dan sistematika serta mekanisme pengajuan proposal 

mengikuti ketentuan lembaga pemberi dana. 

c. Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara unit atau tim pelaksana 

kegiatan dengan lembaga donor harus diketahui dan disetujui oleh Rektor. 

 

2.   Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muria 

Kudus juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sebagai 

pemangku kepentingan, misalnya perguruan tinggi di dalam atau luar negeri, 

Yayasan (misalnya: Yayasan Damandiri Jakarta), kementerian (misalnya: 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan   Anak),   lembaga   pemerintah   non-kementerian   (misalnya:   

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja/BNP2TKI, 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/BKKBN), badan-badan 

international (UNESCO, ILO, WHO), dan lain-lain. 

b. Kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dituangkan melalui 

kesepakatan bersama  dalam  bentuk  MoU  (Memorandum  of Understanding)  

atau/dan bentuk- bentuk nota kesepakatan lainnya yang berazaskan mutual 

benefit. Kerjasama dan kesepakatan kerjasama dapat dilakukan pada tingkat 

universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, program studi atau pusat studi, 

bergantung pada subtansi, teknis pengelolaan, dan pertimbangan strategis 

lainnya. Kesepakatan pada tingkat universitas ditandatangani oleh Rektor 

Universitas Muria Kudus atau Ketua  atas sepengetahuan dan seizin Rektor, 

sedangkan kesepakatan di tingkat fakultas, sekolah pascasarjana, program 

studi atau pusat studi ditandatangani oleh pimpinan lembaga terkait atas 

sepengetahuan dan seizin Rektor. Bentuk-bentuk kesepakatan atau perjanjian 

kerja sama akan diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri. Pada 

dasarnya, setiap kesepakatan atau perjanjian kerja sama antara Universitas 

Muria Kudus dengan pihak luar dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Rektor. 

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh dana kerjasama 

dari luar universitas wajib memberikan kontribusi kepada universitas sebesar 

5% dari jumlah keseluruhan dana yang diperoleh. 

 

C.  Dana Mandiri 
Dana Mandiri adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari 

pelaksana secara mandiri yang dilakukan secara sukarela dengan maksud 

http://www.dikti.go.id/
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meningkatkan kompetensi   yang   bersangkutan   sebagai   dosen.   Kegiatan   

pengabdian   kepada masyarakat dengan Dana Mandiri dapat diakui sebagai beban 

tugas setelah disahkan oleh Dekan,  disetujui oleh LPM dan Rektor,  serta harus 

memenuhi ketentuan beban tugas. 
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BAB V 

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

A. Pengabdian Dana Internal 

Secara keseluruhan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan Dana Universitas, mulai dari pengajuan proposal sampai selesainya laporan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan, terbagi dalam beberapa tahap dengan alur 

sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 5.1. (Lampiran 16). Informasi tentang jadwal 

pengajuan proposal dan tahap-tahap  kegiatan  lainnya  tercantum  dalam  Kalender   

Pengabdian kepada Masyarakat yang  disampaikan melalui dua jalur, yaitu:  1) Surat 

pemberitahuan dari LPM Dekan Fakultas dan Ketua Program Pascasarjana  dengan  

tembusan Ketua Program Studi; 2) Informasi dapat diakses melalui (http://lpm.umk.ac.id).  

1. Pengajuan Proposal 
Pengajuan proposal ditujukan  kepada Ketua LPM UMK. Usulan program pengabdian 

harus telah diterima paling lambat  tanggal  15  Agustus untuk semester gasal dan 15 Maret 

untuk semester Genap  setiap  tahunnya.  Usulan  ditulis  lengkap  sesuai  format  yang 

ditentukan LPM UMK. Pengajuan proposal PkM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a. Proposal harus sudah disetujui oleh Dekan Fakultas, dinyatakan dengan tanda tangan 

yang dilengkapi dengan stempel yang sah pada lembar pengesahan. 

b. Pengajuan  proposal  sesuai  jadwal  yang  telah diumumkan  dan tidak  melampaui 

tenggat waktu yang telah ditetapkan. 

c. Proposal harus mengikuti format yang sudah ditetapkan. Selain diterakan dalam buku 

Panduan ini,  format Proposal dapat dilihat dan diunduh dari website LPM UMK 

(http://lpm.umk.ac.id). 

d. Proposal  pengabdian kepada masyarakat  diserahkan  dalam  bentuk  soft  copy  

(format pdf). 

e. Proposal  dalam  bentuk  soft-copy  di upload melalui  alamat (http://lpm.umk.ac.id). 

f. Username dan password pengabdi  sesuai dengan portal akademik UMK. 

g. Proposal yang dinyatakan lolos, pengabdi wajib menyerahkan hard-copy proposal ke 

LPM sebanyak 2 eksemplar.   

 

2. Format Usulan 
1. Sampul Muka 

   Pada sampul muka dicantumkan/dituliskan: 

-   Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 

-   Logo Universitas Muria KudusNasional 

-   Judul kegiatan 

-   Nama seluruh tim pengusul lengkap dengan gelar (Ketua dan Anggota) 

-   Prodi-Fakultas/Prodi-Sekolah Pasca Sarjana/ Pusat Studi 

-   Tahun 

-   Tulisan pada sampul muka menggunakan font Times New Roman, besar 

font dan jarak spasi disesuaikan sehingga tampak serasi dan seimbang 

 Sampul muka coklat muka dengan ukuran kertas A-4,   untuk skim Teknologi 

Tepat Guna, seperti contoh berikut: 

 

 

 

 

http://lpm.umk.ac.id)./
http://lpm.umk.ac.id)./
http://lpm.umk.ac.id/
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USUL PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

(PENGABDIAN) 

 
 

 

 
 

 

JUDUL 

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

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

 
 
 

Oleh: 

Nama, NIP/NIS/NIDN Ketua Tim Pengusul 

Nama, NIP/NIS/NIDN Anggota Tim Pengusul 
 

 
 
 
 
 
 

Nama Progdi/Fakultas Nama Perguruan Tinggi Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Halaman Pengesahan 

Setiap usul program pengabdian kepada masyarakat harus  berisi: 

 Diberi judul (di bagian tengah atas): HALAMAN PENGESAHAN 

 Memuat berturut-turut: 
-   Judul kegiatan 

- Bidang kajian 

- Luaran yang akan dihasilkan 

- Identitas Ketua Tim, meliputi: Nama (lengkap dengan gelar), NIS/NIP, NIDN, 

Pangkat/Golongan, Jabatan fungsional, Fakultas/Prodi Alamat rumah, 

Telepon/Faks, email. 

-   Usulan Biaya 

-   Ditandatangani oleh Ketua Tim dan disetujui (tandatangan dan cap) oleh Dekan. 

- Desetujui Ketua LPM dan Rektor 

Nama Skim 
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Contoh:  Format Halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

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

2. Bidang Kajian : ……………………………………………………………………… 

3. Luaran IPTEKS yang akan dihasilkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ketua Pelaksana: 

a. Nama Lengkap  : 

b. NIP/NIS  : 

c. NIDN   : 

d. Jabatan/Golongan : 

e. Fakultas/Jurusan : 

f. Program Studi  : 

g. Alamat rumah  : 

h. No Telp/email             : 

 

5. Anggota Pelaksana Program 

a. Staf Pengajar  : ………….. orang 

b. Teknisi/laboran  : ………….. orang 

c. Mahasiswa  : ………….. orang 

 

6. Jangka Waktu Pelaksanaan: 

7. Anggaran Biaya                : 

a. APB UMK : Rp. ………… 

b. Sumber lain : Rp. …………. 

 

         Kudus, 

Mengetahui:       Ketua Pelaksana 

Dekan 

 

 

…………………..      ……………………. 

Menyetujui: 

Rektor,                   Ketua LPM 

 

……………………………     .................................. 

Kelompok Sasaran: Teknologi dihasilkan: 

a. Masyarakat umum a. Rancang Bangun (alat) 

b. Industri/Usaha b. Sistem 

c. Kelompok Tani c. Model 

d. Kelompok masyarakat lainnya  d. Software 

(sebutkan)…………………… e. Prototipe 
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c. Format Usulan 

Sampul Muka  

Sampul Dalam  

Halaman Pengesahan  

Abstrak 

A.   Judul 

B.   Analisis Situasi 

C.   Permasalahan Mitra 

D.   Solusi yang ditawarkan 

E.   Target Luaran 

F.    Kelayakan Pengusul  

G.   Biaya Pekerjaan 

 
Penjelasan masing-masing komponen struktur usulan 
Abstrak/ringkasan proposal kegiatan (maksimum 300 kata): Mencakup masalah dan 

tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilakukan, serta ringkasan rencana 

kegiatan. Diketik dengan jarak baris 1 spasi. Dicantumkan kata kunci 

 

Judul 

Cukup menuliskan judul/tema Pengabdian. Misalnya : Pondok Pesantren atau 

pengabdian Kelompok Usaha Tahu atau pengabdian Desa Sangih Yang menghadapi 

Konflik Hukum Adat atau pengabdian Kelompok Tani Jeruk di Polewali Mandar. 

 

Analisis Situasi 

 Uraikan   secara   ringkas,   jelas   dan   selengkap   mungkin   (didukung   data 
kuantitatif) kondisi mitra saat ini, sehingga mampu memberi informasi tentang 

permasalahannya, 

 Uraian difokuskan pada aspek produksi dan manajemen usaha mitra, 

 Jika mitra akan dibentuk menjadi usaha mikro, jelaskan potensi dan peluang 
usahanya. Uraian juga dikelompokkan menjadi aspek produksi dan manajemen 

usaha, 

 Untuk kegiatan  yang tidak terkait pada aspek ekonomi  (seperti penanganan 
konflik adat misalnya), uraikan dengan jelas situasi dan kondisi mitra yang dapat 

digolongkan ke dalam 2 (dua) aspek utama. Dua aspek tersebut dinilai menjadi 

penentu keberhasilan pelaksanaan program di masyarakat mitra, juga 

keberlanjutannya, 

 Ungkapkan   selengkap   mungkin   seluruh   persoalan   yang   dihadapi   mitra, 

mengacu kepada situasi dan kondisi mitra yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

Permasalahan Mitra 

 Mengacu kepada butir 5) Analisis Situasi, lakukan  penentuan  permasalahan 
prioritas yang dihadapi mitra.   Untuk usaha mikro, usahakan dikelompokkan 

menjadi  permasalahan  produksi  dan  manajemen.  Sedangkan  untuk  kegiatan 

non ekonomis, identifikasi  persoalan prioritas ditetapkan dari 2 (dua) aspek 

utama dalam butir 4) Analisis Situasi, 

 Tuliskan  secara  jelas  justifikasi  Anda  bersama  mitra  dalam  menentukan 
persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan 

program pengabdian 

  Usahakan   permasalahannya   bersifat  spesifik,   konkret   serta  benar-benar 
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merupakan permasalahan mitra. 

 

Solusi yang ditawarkan 

 Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan 
produksi dan manajemen usaha mitra (atau persoalan dalam 2 aspek utama untuk  

kegiatan  non  ekonomi)  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  kurun waktu 

realisasi program pengabdian. 

 Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas 

persoalan produksi dan manajemen usaha (dua aspek utama) tersebut, 

 Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. 
 

Target Luaran 

 Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan baik 
dalam aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama), 

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

 

Kelayakan Pengusul  

 Uraikan  kinerja  pengusul dalam kegiatan pengabdian  secara ringkas dan 

contohnya, 

  Jelaskan   jenis   kepakaran   yang  diperlukan   dalam  menyelesaikan   seluruh 
persoalan atau kebutuhan mitra, dan nyatakan siapa pakarnya masing-masing, 

 Buatkan tabel yang memuat Jadwal Kegiatan secara lengkap dan rinci. 
 

Biaya Pekerjaan 

 Buat Tabel yang menunjukkan hubungan antara kegiatan dan biaya, 

 Kelayakan   Usulan   Biaya   yang   dirinci   dari   butir   1)   dalam   klasifikasi 
honorarium (maksimum 30%), bahan habis, peralatan, perjalanan, lain-lain 

pengeluaran, 

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

Lampiran-lampiran 
Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditandatangani 

Lampiran 2 Gambaran pengabdian yang akan diterapkan 

Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah 

Lampiran 4 Surat Pernyataan 

 

Ketentuan Pengetikan 

Proposal  dibuat  dengan  menggunakan  kertas  A4,  huruf  (font)  Times  New  

Roman ukuran 12 pt, dengan jarak 1,5 spasi, kecuali sampul muka (disesuaikan) dan 

Abstrak (1 spasi). Ketentuan pengetikan proposal secara rinci sama dengan ketentuan 

pengetikan untuk laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

 

d. Penilaian Usulan 
Penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer. Penilaian dilakukan dalam dua tahap. 

1)  Pra Seleksi 

Mengingat adanya keterbatasan jumlah reviewer dibandingkan jumlah usulan 

pengabdian yang diterima LPM UMK, dipandang perlu untuk melakukan proses 

pra seleksi usulan. Proses ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan ditugaskan 

kepada 2 (dua) orang reviewer. Kegiatan pra seleksi menitik beratkan kepada 
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aspek: 

 Kelengkapan  Administrasi  Usulan  (ketepatan  informasi  dalam  lembar 
pengesahan dan aspek legal usulan) 

 Kesesuaian   dengan   Pedoman   Program   pengbadian   LPM   UMK warna 

sampul, struktur dasar usulan dan jumlah aspek yang ditangani) 

 Kelengkapan    Lampiran    Usulan    (denah    lokasi    dan   biodata    yang 
ditandatangani) 

 

2) Seleksi 

Setiap usulan program  Pengabdian  akan dievaluasi  menggunakan  instrumen 

penilaian seperti disajikan berikut: 
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FORMAT PENILAIAN USULAN PROGRAM PENGABDIAN 

 
No Aspek yang dinilai Bobot Skor Nilai 

1. Analisis Situasi 
(Kondisi eksisting Mitra, Persoalan yang dihadapi mitra) 

 
10 

  

2. Permasalahan Mitra 
(Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi 

tim) 

 
15 

  

3. Solusi yang ditawarkan 
(Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi 

permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi 

mitra) 

 
20 

  

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

diusulkan) 

 
25 

  

5. Kelayakan Pengusul 
(Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skill Tim, 

Sinergisme Tim, Pengalaman Kemasyarakatan, 

Organisasi Tim, Jadwal Kegiatan, Kelengkapan 

Lampiran) 

 
10 

  

6. Biaya Pekerjaan 
Kelayakan Usulan Biaya (Honorarium 

(maksimum 30%), Bahan Habis, 

Peralatan, Perjalanan, Lain-lain 

pengeluaran) 

 
20 

  

 Total 100   

- Setiap kriteria diberi skor : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 4 (baik) dan 5 (sangat baik) 

- Minimal nilai total dibiayai: 350 

- Hasil Penilaian : diterima/ditolak 

- Alasan Penolakan : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v 

- Saran atau rekomendasi : ………………………………………………………  

 

Kudus, ------------------------------------  

Penilai 

 

 

--------------------------------------------- 
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Alasan penolakan program PkM adalah sebagai berikut: 

Kriteria Butir yang dinilai Bobot 

Analisis Situasi 

 

- Analisis situasi 

- Tujuan 

- Perumusan masalah 

- Tinjauan pustaka 

a. Analisa situasi kurang tajam 

b. Tujuan tidak spesifik atau tidak terukur 

c. Masalah tidak spesifik dan tidak 

menggambarkan kalayak sasaran. 

d. Tinjauan pustaka kurang mendukung 

analisa situasi 

Permasalahan Mitra 

(Kecocokan 

permasalahan dan 

program serta 

kompetensi tim) 

- Metode 

- Tahapan luaran 

- Desain IPTEKS 

e.  Metode kurang relevan dengan tujuan 

dan kalayak sasaran 

f. Tahapan luaran kurang terukur tolok 

ukurnya 

g.  Desain IPTEKS kurang jelas 

Solusi yang ditawarkan 
(Ketepatan Metode 

pendekatan untuk 

mengatasi permasalahan, 

Rencana 

kegiatan, kontribusi 

partisipasi mitra) 

- Proyeksi aplikasi hasil 

- Nilai tambah dari sisi 

IPTEKS 

- Nilai Tambah dari sisi 

Sosek 

- Proyeksi dampak 

lingkungan 

h. Proyek aplikasi hasil kurang relevan  

i. Nilai tambah dari sisi IPTEKS kurang 

j. Nilai tambah dari sisi sosek kurang 

k. Proyeksi dampak terhadap lingkungan 

kurang 

Target Luaran 
(Jenis luaran dan 

spesifikasinya sesuai 

kegiatan yang diusulkan) 

- Prospek masyarakat 

sasaran 

- Potensi dan fasilitas 

- Relevansi teknologi 

dengan kebutuhan  

- Motivasi 

l. Penggambaran prospek sasaran kurang 

spesifik 

m. Potensi dan fasilitas kurang mendukung 

n. Relevansi teknologi dengan kebutuhan 

kurang jelas/relevan 

o. Motivasi kalayak sasaran kurang 

Kelayakan Pengusul 
(Kualifikasi Tim 

Pelaksana, Relevansi 

Skill Tim, Sinergisme 

Tim, Pengalaman 

Kemasyarakatan, 

Organisasi Tim, Jadwal 

Kegiatan, Kelengkapan 

Lampiran) 

- Kompetensi SDM/TIM 

- Fasilitas pendukung 

- Motivasi 

- Jadwal 

 

p. Tidak relevan kompetensi SDM atau 

timnya 

q. Kurang didukung oleh fasilitas 

r. Motivasi perguruan tinggi kurang 

s. Jadwal kerja kurang rinci 

Biaya Pekerjaan 
Kelayakan Usulan Biaya 

(Honorarium 

(maksimum 30%), 

Bahan Habis, Peralatan, 

Perjalanan, Lain-lain 

pengeluaran) 

- Bahasa proposal 

- Daftar pustaka 

- Relevansi biaya 

 

t. Kurang menggunakan kaidah bahasa 

ilmiah 

u. Daftar pustaka kurang mendukung 

v. Biaya kurang relevan dengan kegiatan 

  

e. Penguman Hasil Seleksi Proposal 
LPM UMK akan mengumumkan pelaksana program berdasar atas Total Nilai Usulan 

Pengabdian.  Hasil  seleksi diinformasikan lewat surat dan website LPM UMK 

(http://lpm.umk.ac.id). 

http://lpm.umk.ac.id/
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f. Penandatanganan  Surat  Perjanjian  Pelaksanaan  Pengabdian  kepada  

Masyarakat (SP3M) 
Semua  usulan  yang  dinyatakan  didanai  akan  dibuatkan  Surat Perjanjian 

Pelaksanaan Pengabdian kepada  antara LPM UMK dengan Ketua Pelaksana. 

Penandatanganan SP3M bertujuan untuk mendorong tim agar dapat menyelesaikan 

kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan 

dana dan hasil kegiatan dengan sebaik-baiknya.  

 

g. Pencairan Dana 
Dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat diberikan dua tahap yaitu tahap 

pertama 70% setelah Penandatanganan SP3M dan tahap kedua 30%  setelah 

menyerahkan seluruh laporan kegiatan PkM.     

 

h. Pelaksanaan Kegiatan 
Ketua Tim bersama anggota bertanggung jawab untuk melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang diajukan, dan wajib mengikuti 

persyaratan dan ketentuan yang tertuang di dalam SP3M. 

 

i. Penyerahan Laporan 
Seluruh pelaksana program pengabdian diwajibkan menyusun Laporan Akhir dan 

diserahkan  ke LPM UMK  sebelum  pencairan  dana  tahap akhir dilakukan. Laporan 

Akhir disusun sedemikian rupa sehingga dapat langsung ditransformasikan ke dalam 

bentuk basis data. Melalui proses pengolahan data, LPM UMK  dengan segera dapat 

menampilkan informasi  yang  menunjukkan  kinerja  program  pengabdian  untuk  

konsumsi pihak  penentu  kebijakan  dan  para  pemangku  kepentingan.   

 

j. Format Laporan 
Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diketahui Dekan dan 

disetujui LPM dan Rektor UMK  yang ditandai dengan pembubuhan  tandatangan  

dan  cap  pada  halaman  pengesahan.  Laporan  kegiatan dibuat dengan format 

sebagai berikut: 
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Contoh: Sampul muka 

 
 

LAPORAN AKHIR 

PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  

 

 

 

 

 
 

 

 

JUDUL 

PENGABDIAN -------- 
 

 

 

 

Dibiayai dengan APB UMK Tahun........ 

sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan 

No: ................... 

 
 

 

 

Nama, NIS/NIP Ketua Tim Pelaksana 

Nama, NIS/NIP Anggota Tim Pelaksana 

 

 

 

 

 

 

Nama Unit  

Nama Perguruan Tinggi 

KOTA TAHUN 

 

Nama Skim 
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1) Halaman Pengesahan 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

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

2. Bidang Kajian : ……………………………………………………………………… 

3. Luaran IPTEKS yang dihasilkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ketua Pelaksana: 

a. Nama Lengkap  : 

b. NIP/NIS  : 

c. NIDN   : 

d. Jabatan/Golongan : 

e. Fakultas/Jurusan : 

f. Program Studi  : 

g. Alamat rumah  : 

h. No Telp/email  : 

 

5. Anggota Pelaksana Program 

a. Staf Pengajar  : ………….. orang 

b. Teknisi/laboran  : ………….. orang 

c. Mahasiswa  : ………….. orang 

 

6. Jangka Waktu Pelaksanaan: 

7. Anggaran Biaya                : 

a. APB UMK : Rp. ………… 

b. Sumber lain : Rp. …………. 

 

         Kudus, 

Mengetahui:      Ketua Pelaksana 

Dekan 

 

 

…………………..      ……………………. 

Menyetujui: 

Rektor,                   Ketua LPM 

 

 

……………………………     .................................. 

 

 

 

Kelompok Sasaran: Teknologi dihasilkan: 

a. Masyarakat umum a. Rancang Bangun (alat) 

b. Industri/Usaha b. Sistem 

c. Kelompok Tani c. Model 

d. Kelompok masyarakat lainnya  d. Software 

(sebutkan)…………………… e. Prototipe 
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2) Sistematika Laporan 

 

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan 

RINGKASAN  

TIM PELAKSANA   

KATA PENGANTAR/PRAKATA 

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL  

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I      PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan 

BAB II     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. 

 

BAB III   MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

a. Kerangka Pemecahan Masalah  

b. Realisasi Pemecahan Masalah  

c. Khalayak Sasaran 

d. Metode yang digunakan 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jelaskan apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan 

berbagai acuan yang ada 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan  

b. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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B. Pengabdian Dana  Eksternal 
1. Pendanaan Pengabdian proposal berasal dari pihak luar LPM UMK yang biasanya  

didapatkan  berdasarkan  kompetisi. Pengabdian  dana eksternal ini sangat  diharapkan  

bisa  diraih  dosen-dosen/Pengabdi  LPM  UMK.  Pemberi  dana adalah pihak 

penyandang dana  di luar LPM UMK.  

2. Topik Pengabdian bisa berasal dari LPM UMK  atau disesuaikan dengan 

permintaan/kebutuhan pemberi dana. 

3. Panduan   dan   aturan   dari   pemberi   dana   harus   diikuti   Pengabdi   sebagai   

seleksi administratif  dari  pemberi  dana  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  nilai-

nilai  yang dijunjung tinggi oleh LPM UMK. 

4. Dalam pengajuan anggaran, ditambahkan (eksplisit atau implisit) institutional fee 

sebesar 5%   dari   nilai   kontrak   (kotor)   yang   akan   diberikan   kepada   

universitas   sebagai kompensasi  penggunaan  nama/bendera  LPM UMK dan 

penerbitan faktur pajak. 

5. Pengabdian yang dilakukan dengan mendapat dukungan fasilitas 

laboratorium/komputasi LPM UMK wajib memberikan kompensasi tertentu, 

contohnya: membayar sewa pemakaian alat laboratorium,  menghibahkan  bahan/alat 

hasil Pengabdian kepada laboratorium dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan 

kesepakatan. 

6. Secara berkala Pusat Pengabdian melakukan proses monitoring dan evaluasi. Hal ini 

dilakukan agar profesionalisme Pengabdi tetap terjaga, demi nama baik LPM UMK. 

7. Pusat  Pengabdian  akan  melakukan  fungsi  intermediasi  dalam  pemberian  

informasi sponsor maupun penyampaian proposal kepada pihak sponsor. 

8. Setiap  Pengabdi  yang  mendapatkan  dana  Pengabdian  eksternal  berhak  

mendapatkan beban tugas Pengabdian dalam bentuk SKS sebagai bentuk penghargaan 

LPM UMK. 

9.  Menyerahkan laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan format yang sudah 

ditentukan.   

10. Mempresentasikan laporan hasil kegiatan dalam seminar Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPM. 

 

C.   Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri 
 

Pengabdian  mandiri  merupakan  pengabdian  yang  dilaksanakan  dengan  pendanaan 

mandiri  oleh pengabdi.  Pengabdian  mandiri  dapat dikerjakan  secara perorangan  atau 

kelompok. Pengabdian dapat dianggap sebagai Pengabdian Mandiri Dosen yang dapat 

diakui sebagai pengabdian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Membuat proposal yang disetujui oleh Dekan dan disahkan oleh Ketua LPM dan 

Rektor.  

2. Melakukan seminar proposal pengabdian mandiri. 

3. Membuat laporan Pengabdian Mandiri. 
 

Proposal pengabdian masyarakat mandiri memiliki struktur dan format seperti proposal 

yang  di  danai  oleh  pengabdian internal dan  harus  sesui  dengan  ROAD  MAP 

Pengabdian Program Studi. Kualitas  dan  arah  pengabdian mandiri  sepenuhnya  menjadi 

tanggungjawab Ketua   Program Studi   yang   bersangkutan.   Pelaksanaan seminar   

pengabdian mandiri sepenuhnya   diserahkan   kepada   Ketua Program Studi.   

Pelaksanaan   seminar   dapat dilaksanakan  secara  serempak  di  Program Studi  masing-

masing  setiap  semester,  namun demikian   untuk   memudahkan   teknis   pelaksanaan   

kegiatan   pengabdian   kepada masyarakat mandiri    direkomendasikan    agar 

menyesuaikan dengan    jadwal penelitian/pengabdian kepada masyarakat dana internal. 

Dalam  hal  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  mandiri  di  luar  jadwal internal, 

maka: 

1. Dokumen  pelaksanaan  seminar  pengabdian mandiri  (daftar  hadir  dan   
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dokumen   lainnya)   dijadikan   dokumen program studi   atau   pengabdi yang 

bersangkutan. 

2. Laporan  pengabdian mandiri dapat  dikumpulkan setiap  akhir  semester  ke LPM 

UMK. 

3. Format  laporan  pengabdian mandiri  mengacu  pada  pedoman  pengabdian 

kepada masyarakat dana internal. 

4. Setelah mengumpulkan Laporan yang telah disahkan oleh Dekan yang 

bersangkutan maka LPM akan mengeluarkan surat keterangan   telah melakukan 

Pengabdian Mandiri. 

 

D.   Persyaratan Dosen Pengusul 
 

Persyaratan dosen pengusul pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Setiap proposal diusulkan oleh 2 - 3 orang dosen, salah satu bertindak sebagai ketua 

pelaksana. 

b. Ketua  dan  anggota  pengabdian adalah  dosen  tetap  di  lingkungan  Universitas 

Muria Kudus yang sudah mempunyai NIDN. 

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

d. Pada  saat  mengajukan  proposal,  ketua  pengabdian  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. Pada  tahun  yang  sama,  seorang  dosen  hanya  boleh  mengusulkan  satu  proposal 

Pengabdian sebagai ketua. 

g. Pengusul wajib melibatkan minimal 3 mahasiswa, dan nama mahasiswa tersebut 

beserta tanda tangannya harus dicantumkan dalam proposal. 

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

sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan.  
 

 

E.   Persyaratan Khalayak Sasaran 
 

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

laboran). 
 

b.  Bagi Program Studi di Lingkungan UMK yang memerlukan kegiatan promosi ke 

Pendidikan Dasar dan/atau  Menengah,   maka   dosen   di   Program Studi   tersebut 

dapat mengusulkan   kegiatan yang   difokuskan   untuk   guru. Jumlah dana yang 

dialokasikan untuk kegiatan ini maksimal  sepertiga  dari  proposal  yang didanai. 
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F. Jadwal Kegiatan 

1. Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 
 

PROSES KEGIATAN WAKTU 

PERSIAPAN 

DAN 

PENGUMUMAN 

Rapat   koordinasi   dan   persiapan PkM 

Internal dan Mandiri  

 Oktober 2015  

Sosialisasi  pelaksanaan  P kM  Internal 

dan   Mandiri   kepada  Fakultas 

Oktober 2015  

SEMINAR 

PROPOSAL dan 

PENANDATANG

AN KONTRAK 

Rapat       koordinasi       reviewer, 

pengiriman/penyerahan proposal dan 

undangan seminar proposal ke reviewer 

Nopember 2015 

Seminar proposal PkM Nopember 2015  

Batas akhir pengumpulan proposal 

yang telah diperbaiki ke LPM 

Nopember 2015 

Penandatanganan kontrak Desember 2015 

Pencairan dana tahap I (70 %) Desember 2015 

MONEV Rapat  koordinasi  reviewer  untuk 

Seminar progress report 

Januari  - Februari 2016 

Seminar progress report Maret 2016 

SEMINAR 
 

HASIL 

Batas  akhir pengumpulan laporan 

akhir  ke LPM 

Maret 2016 

Rapat       koordinasi       reviewer, 

pengiriman/penyerahan       laporan 

akhir dan 

undangan seminar laporan akhir ke 

reviewer 

April 2016 

Pengumpulan   hasil   review   dari 

reviewer ke LPM 

April 2016 

Pengiriman  hasil  review  (berupa 

saran, komentar dan naskah) dari LPM 

ke tim pengabdian kepada masyarakat 

 

Presentasi/diseminasi (penyebaran) 

hasil PkM 

April 2016 

PENGUMPULAN 

LAPORAN 

AKHIR 

Batas  akhir pengumpulan laporan 

akhir      pengabdian masyarakat ke LPM 

LPM 

April 2016 

Penandatangan      Berita      Acara 

Pelaksanaan PkM 

April 2016 

Pencairan dana tahap II (30 %) April 2016 
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2. Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 
 

PROSES KEGIATAN WAKTU 

PERSIAPAN 

DAN 

PENGUMUMAN 

Rapat   koordinasi   dan   persiapan PkM 

Internal dan Mandiri  

Maret 2016 

Sosialisasi  pelaksanaan  P kM  Internal 

dan   Mandiri   kepada  Fakultas 

Maret  2016 

SEMINAR 

PROPOSAL dan 

PENANDATANG

AN KONTRAK 

Rapat       koordinasi       reviewer, 

pengiriman/penyerahan proposal dan 

undangan seminar proposal ke reviewer 

April 2016 

Seminar proposal PkM April 2016 

Batas akhir pengumpulan proposal 

yang telah diperbaiki ke LPM 

April 2016 

Penandatanganan kontrak Mei 2016  

Pencairan dana tahap I (70 %) Mei  2016 

MONEV Rapat  koordinasi  reviewer  untuk 

Seminar progress report 

Maret – April  2016 

Seminar progress report Juni 2016 

SEMINAR 
 

HASIL 

Batas  akhir pengumpulan laporan 

akhir  ke LPM 

Juni 2016 

Rapat       koordinasi       reviewer, 

pengiriman/penyerahan       laporan 

akhir dan 

undangan seminar laporan akhir ke 

reviewer 

April 2016 

Pengumpulan   hasil   review   dari 

reviewer ke LPM 

Juli 2016 

Pengiriman  hasil  review  (berupa 

saran, komentar dan naskah) dari LPM 

ke tim pengabdian kepada masyarakat 

 

Presentasi/diseminasi (penyebaran) 

hasil PkM 

Agustus 2016 

PENGUMPULAN 

LAPORAN 

AKHIR 

Batas  akhir pengumpulan laporan 

akhir      pengabdian masyarakat ke LPM 

LPM 

Agustus 2016 

Penandatangan      Berita      Acara 

Pelaksanaan PkM 

Agustus 2016 

Pencairan dana tahap II (30 %) Agustus 2016 

 

Catatan: 
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    Keterlambatan, mengakibatkan proposal tidak akan diproses lebih lanjut. 

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

UMK dengan pemberitahuan sebelumnya. 

 Pelaksana  pengabdian harus memperhatikan jadwal kegiatan dengan seksama agar setiap 

kegiatan dilaksanakan tepat waktu tanpa menunggu instruksi LPM sehingga penerima 

hibah tidak terkena sanksi. 

 Untuk   memudahkan   teknis   pelaksanaan,   kegiatan   pengabdian   masyarakat mandiri 
direkomendasikan  mengikuti  jadwal  kegiatan  pengabdian  masyarakat  internal  yang 

telah ditetapkan. 

 

G.   Alokasi Anggaran Pengabdian  Kepada Masyarakat 
 

Besar  dana  untuk  tiap-tiap  proposal  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah  sesuai 

dengan skim yang diajukan. Komponen  dan  prosentase  maksimum  biaya  kegiatan  

yang diperbolehkan 

adalah sebagai berikut: 
 

 

No. Aktivitas Maksimum (%) 

1 Honorarium 30 

2 Bahan Habis Pakai/peralatan penunjang 40 

3 Transportasi 15 

4 Dokumentasi, laporan, dan publikasi 15 
 

 

 

H.   Pencairan Dana 
 

Pencairan dana dibagi dalam dua tahap, yaitu: 

1.   Tahap I sebesar 70%, diberikan setelah penandatanganan kontrak. 

2.   Tahap II sebesar 30%, diberikan setelah : 

a. Melakukan seminar progress report pengabdian kepada masyarakat sesuai jadwal 

yang telah ditentukan,  

b. Laporan  akhir pengabdian  kepada  masyarakat dalam  bentuk  hardcopy (4 jilid) 

dan softcopy (CD). 
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Lampiran 1. Checklist Pengabdian kepada Masyarakat 
 

 

 

DAFTAR UNTUK PEMERIKSAAN PROPOSAL 

 
No. Materi Pemeriksaan Pilihan Pengecekan **) 

1 Jumlah tim pengabdian 2-3 orang 

(termasuk ketua) 

Ya/Tidak *  

2 Kelengkapan Bagian A dan B 

proposal 

Ya/Tidak *  

3 Pengusul menjelaskan posisi 

proposal terhadap roadmap di bagian 

LATAR BELAKANG dan 

melampirkan roadmap di 

LAMPIRAN 

Ya/Tidak *  

4 Ketua Pelaksana dan Anggota adalah 

dosen tetap di lingkungan  UMK 

Ya/Tidak *  

5 Ketua Pelaksana tidak sedang 

menjadi ketua pelaksana dalam 

hibah Pengabdian Masyarakat lain 

Ya/Tidak *  

6 Pelaksana Pengabdian muda telah 

melibatkan peneliti senior 

Ya/Tidak *  

7 Ketua Pelaksana tidak sedang studi 

lanjut 

Ya/Tidak *  

8 Pengusul melibatkan mahasiswa 

 

Ya/Tidak *  

 

 

 

 

 

Menyetujui,                                                               Kudus,…………………………20...... 
 

Ketua LPM                                                                Ketua Pelaksana 
 

 

 

 

 

 

 

( ........................................ )                                       (................................................. ) 
 

NIP. ……………………..                                         NIP. ………………………… 
 

 

 
Keterangan : 

* Coret yang tidak perlu 
**) Kolom pengecekan diisi oleh petugas LPM 
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Lampiran 2. Contoh Tim Pelaksana Pengabdian, Deskripsi Tugas dan Kesediaan Aktif 

dalam Pengabdian 
 

 

 

No. Nama/Gol/Bidang 

Keahlian/Instansi 

Tugas   dalam   pengabdian/jam   

kerja   per bulan 

TandaTangan Kesediaan 

aktif dalam pengabdian 

1 Ketua Pelaksana Penanggung jawab pengabdian 

5 jam 

 

2 Anggota Pengabdian 

 

 

 

Radiasi musiman kualitas air 

5 jam 

 

3 Pembantu Pelaksana 

 

 

Teknisi dan pembantu lapangan 

5  jam 

 

4 A Uraian Tugas Mahasiswa  

5 B Uraian Tugas Mahasiswa  

6 C Uraian Tugas Mahasiswa  

 

 

 

 

Catatan : 

Jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 3 orang
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Lampiran 3. Contoh Biodata Ketua / Anggota Pengabdian 
 

 

 
BIODATA KETUA/ANGGOTA PENGABDIAN 

 

 

Nama lengkap                       :    
 

Tempat/Tanggal lahir            :    
 

Jenis Kelamin                        :    
 

Bidang Keahlian                    : 
 

 
Pendidikan 

 

No. Tempat Pendidikan Kota/Negara Tahun Lulus Bidang Studi 

1     

2     

 

Pengabdian yang sedang dilakukan : 
 

No. Judul pengabdian Ketua Pelaksana/anggota Sumber dana Tahun 

1     

 

Pengalaman Pengabdian yang relevan dengan proposal pengabdian yang diajukan: 
 

No. Judul pengabdian Ketua Pelaksana/Anggota Sumber dana Tahun 

1     

2     

3     
 

 

 

 

 

Kudus, …………………. 
 

 

 

 

 

 

 

(..........................................) 

NIP/NIS.  
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Lampiran 4. Contoh rincian anggaran pengabdian 
 

 
 

No. 
 

Komponen 
Biaya 

Rp./satuan 

 

Volume 
Jumlah 

Rp. 

 

Prosentase 

1 Honorarium (30%)     

 Ketua Pelaksana  8 bulan   

 Anggota  8 bulan   

 Teknisi Lapangan  8 bulan   

 Total   1.000.000 30 

2 Bahan  habis  pakai/peralatan 

penunjang (40%) 

    

 Total    40 

3 Transportasi (maks. 15%)     

 Total    15 

4 Dokumentasi,   Laporan   dan 

Publikasi (15%) 

    

 Film & cuci cetak     

 Transparansi warna     

 Kertas laporan     

 Total    15 

 Total biaya yang diusulkan  100 
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Lampiran 5 : Sistematika/Format Proposal Pengabdian (Revised Proposal) 
 

 
1. Proposal pengabdian ditulis menggunakan MS. Word dengan huruf  Times New 

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

sedangkan margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 2,5 cm. 

 

Sistematika proposal pengabdian: 
 

- Halaman    sampul     

-    Halaman pengesahan  

- Susunan Tim Pelaksana dan kesediaan aktif dalam pelaksanaan  

-    Biodata    ketua    dan    anggota    pelaksana 

- Daftar Isi:  

A.   Judul 

B.   Analisis Situasi 

C.   Permasalahan Mitra 

D.   Solusi yang ditawarkan 

E.   Target Luaran 

F.    Kelayakan Pengusul  

G.   Biaya Pekerjaan 

 

A. JUDUL 

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian 

kepada Masyarakat yang akan dilakukan. 

B.   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,  social,  ekonomi  maupun 

lingkungan  yang  relevan  dengan  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Jelaskan 

posisi pengmas dalam roadmap pengmas jurusan (roadmap pengmas dilampirkan 

di bagian lampiran) 

C.   IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH MITRA 

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula 

definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

D.   SOLUSI YANG DITAWARKAN  (LANDASAN 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. 

E.  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. 
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F.   TARGET  LUARAN  DAN MANFAAT KEGIATAN 

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, apabila perubahan kondisi terjadi 

setelah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

G. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH  

Merupakan   kerangkan   berfikir   secara   teoritis   maupun   empiric   untuk 

memecahkan   masalah   yang   sudah   diidentifikasi.   Gambarkan   berbagai 

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. 

H. 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. 

I.    KETERKAITAN 

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi 

terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing 

yang terkait. 

J.    METODE PELAKSANAAN 

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

dicanangkan dalam butir V (tujuan kegiatan). 

K.   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. 

L.   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. 

M.  DAFTAR PUSTAKA 
 

N.  TIM  PELAKSANA  PENGABDIAN  DAN DESKRIPSI TUGAS TIM 

PELAKSANA (lihat contoh Lampiran 2) 

O.   ALOKASI   DAN PERINCIAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN 

(lihat contoh Lampiran 4) 
 

LAMPIRAN 

Lampiran teknologi dan atau modul yang akan disampaikan pada pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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Lampiran  6.  Lembar   Catatan/Saran   penilaian   proposal   pengabdian   kepada 

masyarakat 
 

 

 

 

PENILAIAN PROPOSAL 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

 

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

Nama Ketua Pelaksana        :    ....................................................................................... 
 

 

Catatan / Saran : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudus, …………………. 
 

Penilai, 
 

 

 

 

 

 

 

( ......................................... ) 

NIP/NIS 
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Lampiran 7. Format pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 
 

 

 

LAPORAN PEMANTAUAN KEMAJUAN KEGIATAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS  

TAHUN ANGGARAN ………. 
 

 

Sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat No. ..................................................... 

........................... tanggal ...................................... dengan judul: ................................................ 

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

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

Bentuk kegiatan : Eksperimental/Observasi/Penyuluhan/Pelatihan dan seterusnya. 

Lokasi kegiatan : ......................................................................................................................... 

Instansi lain yang terkait : ........................................................................................................... 
 

 

Ketua/anggota tim : 1. .......................................... 5. ................................................ 

 2. .......................................... 6. ................................................ 

 3. .......................................... 7. ................................................ 

 4. .......................................... 8. ................................................ 

 

Tabel Kemajuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2013 
 

 

 

No. 

Tahapan kegiatan 

yang direncanakan 

sesuai proposal 

 

Kemajuan 

kegiatan 

 

Hasil yang 

dicapai 

Kendala 

yang 

dihadapi 

 

Solusi yang 

dilakukan 

1  Belum/sedang/ 

sudah* 

Output : 

outcomes 

  

2      

3      

dst      

Keterangan : 

1. Tahapan  kegiatan  yang  direncanakan  sesuai  proposal  :  Dijelaskan tahapan kegiatan yang 
direncanakan sesuai proposal yang disetujui. Tahapan kegiatan dituliskan secara sistematis. 

2. Kemajuan kegiatan : Disampaikan dengan menuliskan sudah, sedang atau belum 

dilaksanakan 

3.   Hasil  yang  dicapai  :  Disampaikan  dengan  menuliskan  output  atau outcomes (dampak) 

yang langsung atau tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan. 

4. Kendala yang dihadapi : Dijelaskan hambatan yang dijumpai selama melakukan kegiatan 
5.   Solusi   yang   dilakukan:   Dijelaskan   alternative   solusi   untuk  menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 
 

Berdasarkan proporsi kegiatan yang direncanakan (100%) maka : 

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan                   (a)     :     .......................% 
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Kegiatan yang sedang dilaksnaakan                            (b)     :     .......................% 

Kegiatan yang belum dilaksanakan                             (c)     :     .......................% 

Berdasarkan data tersebut Tingkat kemajuan yang dicapai (%) adalah (a+b)% 
 

 

Tabel Sisa Kegiatan yang akan dilaksanakan berikut jadwal pelaksanaan adalah : 
 

No. Kegiatan September Oktober Nopember

Agustus 

Desember Januari 

1       

2       

3       

Dst       
 

 

Publikasi dalam seminar yang telah dilakukan: (Sebutkan nama, lokasi, dan tanggal seminar) 

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

Publikasi dalam jurnal yang dilakukan (sebutkan nama dan tahun jurnal): ............................... 

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

Paten yang diajukan (sebukan nama dan tahun paten): .............................................................. 

...................................................................................................................................................... 
Dampak positif pada kemajuan iptek dan masyarakat (jelaskan tentang dampak yang timbul 

setelah dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat): .................................................... 

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

Demikian, monitoring kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana APBU tahun 

........dilaporkan sesuai dengan sebenarnya. 

 

 

Kudus,  

Mengetahui: 

Ketua LPM             Reviewer    Ketua Pelaksana 

 

 

 

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

NIDN   NIDN    NIDN  

 

 

Mohon Lembar Pemantauan diisi sesuai kemajuan yang dicapai dan diserahkan ke  LPM 

sesuai jadwal yang telah ditentukan (dibuat rangkap 2). 
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Lampiran 8. Contoh sistematika laporan akhir pengabdian 
 

 

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 
 

Halaman Judul 
 

Halaman Pengesahan 
 

RINGKASAN (LIHAT LAMPIRAN 9) 
 

TIM PELAKSANA (LIHAT LAMPIRAN 

13) KATA PENGANTAR/PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR 

LAMPIRAN 

BAB I             PENDAHULUAN 
 

Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan 

BAB II           TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka piker bagaimana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan dnegan memanfaatkan 

pustaka yang relevan. 

BAB III          MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

a.  Kerangka Pemecahan Masalah  

b.  Realisasi Pemecahan Masalah  

c.   Khalayak Sasaran 

d.   Metode yang digunakan 
 

BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jelaskan apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan 

berbagai acuan yang ada 

BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN 
 

a.  Kesimpulan  

b.  Saran 

DAFTAR 

PUSTAKA 

LAMPIRAN 

a. Berita  Acara  Pelaksanaan  Kegiatan  Pengabdian  pada  Masyarakat  

b. Surat  Keterangan  Pelaksanaan  yang  disyahkan  oleh  pejabat  yang 

berwenang 

c. Daftar Hadir Peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat (format lihat 

Foto-foto   pelaksanaan   kegiatan   pengabdian   pada   masyarakat    

d. Contoh modul pelatihan/teknologi/kuesioner. 
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Lampiran 9. Contoh Format Ringkasan 
 

 

 

JUDUL  

Oleh  

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

 

 

RINGKASAN 
 

 

 

 

Maksimum : (350 kata) 
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Lampiran 10. Contoh format tim pelaksana 
 

 

 

 

TIM PELAKSANA 
 

 

Tim  pelaksana  dalam  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat ini  terdiri  dari  1  (satu) 

orang  Ketua Pelaksana,  2  (dua)  orang  anggota  pelaksana  dan  minimal 3  (tiga)  orang  

mahasiswa yang   dilibatkan   untuk membantu pelaksanaan kegiatan, dengan susunan Tim 

Pelaksana sebagai berikut : 
 

 

Ketua Pelaksana 
 

Nama                            : 

NIP   : 

Pangkat/Golongan : 

Jabatan Fungsional       : 

Jurusan/Program Studi : 

Bidang Keahlian          : 
 

 

Anggota Pelaksana 1 
 

Nama                            : 

NIP   : 

Pangkat/Golongan : 

Jabatan Fungsional       : 

Jurusan/Program Studi : 

Bidang Keahlian          : 
 

 

Mahasiswa yang dilibatkan 

Nama                            : 

NIM     : 

Jurusan/Program Studi : 
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Lampiran  11  Format  Berita  Acara   Pelaksanaan  Kegiatan  Pengabdian  Kepada  

Masyarakat 
 

 

 

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 

 

 

BERITA ACARA 
 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

DANA APBU UMK TAHUN ….. 
 

 

 

 

 

Judul Kegiatan             : 

Tanggal Pelaksanaan   : 

Tempat Pelaksanaan    : 

Ketua Pelaksana           : 

Anggota Pelaksana       : 

Sumber Dana               :   ...........................Tahun …… 
 

Telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
 

 

 

 

 

Kudus,..................……….. 

Mengetahui,                                                                      Ketua Pelaksana Pengabdian 

Ketua Progdi.........                                                             Kepada Masyarakat 
 

 

 

 

 

 

( ................................. )                                                     ( ......................................... ) 

NIP/NIS                                                                              NIP/NIS 
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Lampiran 12.  Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian 
 

 

 

SURAT KETERANGAN 
 

No. …./…../…./…… 
 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Kepala Sekolah (atau Pejabat Berwenang 

lain), menerangkan bahwa : 
 

 

Nama         :    1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

 

Telah melaksanakan kegiatan  Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul : 
 

( .................................................................................................................................................. ) 

( .................................................................................................................................................. ) 

dan menyerahkan alat : 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

Demikian Surat Keterangan dini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya. 
 

 

 

 

 

..................,………………….. 
 

Kepala Desa/Kepala Sekolah (atau Pejabat Berwenang lain) 
 

 

 

 

 

 

( …………………………….. ) 

NIP. 
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Lampiran  13.  Format  Daftar  Hadir  Kegiatan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pengabdian  

Kepada Masyarakat 
 

 

 

DAFTAR HADIR 
 

(Judul Kegiatan Pengabdian / Pelatihan)  

PROGRAM STUDI, FAKULTAS UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 (Kota), (tanggal pelaksanaan) 
 

 

 

No. Nama Asal Instansi Tanda Tangan 

1    

2    

3    

dst    



44 

 

Lampiran 14. Format Evaluasi Hasil Pengabdian 
 

 

 

EVALUASI  HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

DANA INTERNAL TAHUN ........ 
 

 

Jurusan/Program Studi   :   …………………………………………. 

Nama Ketua Pelaksana   :   .................................................................. 

I.    LAPORAN 
 

 

No. 
 

KRITERIA 
NILAI 

(0 – 100) 

1 Kesesuaian format laporan  

2 Kesesuaian isi laporan dengan pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat, masalah yang ditangani, tujuan dan manfaat, serta 

metode pendekatan 

 

3 Bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

a.   Berita acara pelaksanaan yang disyahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

b.   Foto-foto kegiatan (minimum 7 lembar foto) 

c.   Daftar hadir peserta kegiatan 

d.   Contoh modul pelatihan/teknologi/kuisioner 

 

4 Pemahaman tim pelaksana  

5 Dampak positif pada pengembangan institusi  

6 Keterkaitan dengan ke-ilmu budaya-an  

7 Dampak pengabdian pada penerapan ipteks  

8 Keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di lokasi 

KKN/unggulan progdi 

 

 Nilai rata- rata (tanpa pembobotan)  

 

II.    PRESENTASI 
 

 

No. 
 

KRITERIA 
NILAI 

(0 – 100) 

1 Daya tarik presentasi  

2 Sistematika presentasi dan bahasa Indonesia  

 Nilai ratra-rata (tanpa pembobotan)  
 

 

 

 

 

Kudus, ………….. 
 

Penilai, 
 

 

 
(..................................... ) 
NIP/NIS 
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Lampiran 15. Lembar catatan/saran evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat 
 

 

 

EVALUASI HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 
 

DANA APBU UMK TAHUN …. 
 

 

 

Jurusan/Program Studi        :     ………………………………………………….. 
 

Nama Ketua Pelaksana       :     ............................................................................... 
 

 

 

 

 

Catatan/Saran : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kudus, ……………………... 

Penilai 
 

 

 

 

 

 

 

(........................................ ) 

NIP/NIS 
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Lampiran 16. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Mulai 

Seleksi 
Administrasi 

Penyerahan Proposal Resmi 

Penandatanganan SPK 

Seleksi 
Subtantif 

Pengajuan Proposal 

Pemberitahuan Disetujui 

Lolos 

Pencairan Dana Tahap I 

Pelaksanaan Pengabdian 

Pengumpulan Laporan Kemajuan 

Monitoring 

Laporan  Akhir 

Seminar 

Pencairan Dana Tahap II 

Selesai 

Tidak Lolos 

Tidak Lolos 

Lolos 

Gambar 5.1. Alur Pengajuan Proposal 

PkM 


