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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku
Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat STIKes Muhammadiyah Cirebon,
Buku Pedoman ini menjelaskan tentang kebijakan atau menejemen penglolaan
Penelitian. Lembaga Penelitian dan Pengamdian Masyarakat (LPPM) STIKes
Muhammadiyah Cirebon menyusun buku pedoman ini karena sangat penting dalam
melaksanakan prosedur Pengabdian Masyarakat baik bagi Dosen di STIKes
Muhammadiyah Cirebon yang pada saat ini terdiri dari 3 Program Studi (S1
Farmasi, S1 Kebidanan, dan D3 Kebidanan). Dengan bertambahnya prodi maka
pedoman pengamdian masyarakat akan ada pembaruan untuk dapat mencakup
berbagai bidang ilmu.
Buku pedoman ini harus menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan
pengabdian masyarakat bagi civitas akademika STIKes Muhammadiyah Cirebon.
Dan dengan demikian akan dapat terus meningkatkan kualitas dan kuantitas
penelitian di setiap program studi.
Dengan terbitnya buku pedoman ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua tim penyusun atas sumbangsih
yang telah diberikan. Kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak senantiasa
terbuka dan dimungkinkan untuk penyempurnaan buku ini. Semoga bermanfaat
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dalam penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian masyarakat di STIKes
Muhammadiyah Cirebon.
Cirebon, November 2018
Ketua STIKes Muhammadiyah Cirebon

Hj. Ilah Sursilah, SSiT.,M.Kes

1

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
SK PENETAPAN PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Dasar Hukum
1.4 Ruang Lingkup
1.5 Struktur dan Tata Kerja Lembaga Penelitian

1
1
2
2
3
4

BAB II ARAH, STRETEGI PENGEMBANGAN DAN PROGRAM PENGABDIAN
MASYARAKAT
2.1 Arah Pengembangan
2.2 Strategi Pengembangan
2.3 Kebijakan Pengabdian Masyarakat

5

BAB III BENTUK, JENIS DAN SKEMA PENGABDIAN MASYARAKAT
3.1 Bentuk Pengabdian Masyarakat
3.2 Jenis/Sifat Pengabdian Masyarakat
3.3 Skema Pengabdian Masyarakat

9
9
11
14

BAB IV KETENTUAN DAN ATURAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
4.1 Hak Dan Kewajiban
4.2 Besaran Anggaran
4.3 Reward dan Punishment
4.4 Alur Pelaksanaan Pengebdian Masyarakat
a. Pengebdian Masyarakat internal
b. Pengabdian Masyarakat dari Hibah
4.5 Periode Pelaksanaan Pegabdian Masyarakat
4.6 Evaluasi Pengabdian Masyarakat

15
15
16
16
17

BAB V FORMAT DAN SISTEMATIKA PENULISAN

20

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
6.1 Monitoring Kegiatan Pengebdian Masyarakat
6.2 Evaluasi Kegiatan Pengebdian Masyarakat
6.3 Laporan Kegiatan Pengebdian Masyarakat

28
29
29
29

BAB VII PENUTUP

30

1

5
7
8

18
19

MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIREBON
SK KEMENRISTEKDIKTI NO.:563/KPT/I/2017

Jl. Kalitanjung Timur No. 14/18 A Kel./Kec. Harjamukti Kota Cirebon 45143
Tlp./Fax.:(0231) 487677 E-Mail : info@stikesmuhcrb.ac.id Website : stikesmuhcrb.ac.id
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Tentang:
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Bismillahirrohmanirrohim
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIREBON
Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

: 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pengabdian
masyarakat di lingkungan STIKes Muhammadiyah Cirebon
perlu ditetapkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Penelitian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam surat
keputusan Ketua.
: 1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
3. RUU tentang Praktik Kebidanan
4. Peraturan Presiden RI No.8 tahun 2014 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemeritah no.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No.73 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
KKNI di Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Permenkes No.62 tahun 2016 tentang SPM Pendidikan tinggi
9. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No.59/KEP/I.0/B/2007
tentang Kaidah Perguruan Tinggi Muahmmadiyah
10. Keputusan Menristekdikti RI No.563/kps/I/2017 tentang izin
perubahan bentuk Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon
menjadi Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan (STIKes)
Muhammadiyah Cirebon
:
:

Mengesahkan Pedoman Pengebdian Masyarakat di STIKes
Muhammadiyah Cirebon seperti pada lampiran surat keputusan ini;
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Kedua

:

Pedoman pengebdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalamnya
harus dapat dilaksanakan oleh semua Dosen dilingkungan STIKes
Muhammadiyah Cirebon;

Ketiga

:

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Di
Tanggal
Ketua,

: Cirebon
: 23 Desember 2018

Hj. Ilah Sursilah, SSiT.,M.Kes
NIK. 06.06.001
Tembusan : Disampaikan Kepada Yth
1. BPH STIKes Muhammadiyah Cirebon

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perguruan Tinggi merupakan wadah pendidikan tertinggi dalam suatu
negara, dimana yang dapat membedakannya adalah kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat yang menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan
dikemas menjadi Tri Dharma Pergutuan Tinggi. Pelaksanaan pengabdian
masyarakat merupakan keterkaitan antara Perguruan Tinggi dengan
masyarakat karena pada dasarnya keberadaan perguruan tinggi adalah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu, teknologi, dan seni/budaya.
STIKes Muhammadiyah Cirebon dalam mengemban amanat Tri Dharma
Perguruan Tinggi sangat penting dalam upaya berpartisipasi dalam
pembangunan Nasional dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat.
Sejalan dengan kewajiban tersebut, undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi pasal 47 menegaskan (1) bahwa pengabdian
kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika dalam
mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa; (20
PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai kegiatan
sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas
akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat; (3) Hasil PkM digunakan
sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan
sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas
akademika.
Selanjutnya dalam pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional
Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang didalamnya termasuk Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut dijelaskan
bahwa Standar Pengebdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal

tentang sistem pengabdian kepada masyarakat di STIKes Muhammadiyah
Cirebon.
Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung Tridharma
Perguruan Tinggi, dalam pelaksanaannya di STIKes Muhammadiyah Cirebon
mempunya ragam yang berbeda-beda, untuk itu mengharuskan adanya buku
pedoman Pengabdian Masyarakat yang dimaksudkan untuk mengatur tata
cara atau mekanisme bagi dosen dalam melakukan pengabdian kepada
masyarakat. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan
mutu Perguruan Tinggi khususnya diwilayah STIKes Muhammadiyah Cirebon
secara terprogram dan berlekanjutan.
1.2 Tujuan
a. Tujuan Umum
Memberikan acuan dalam menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat di
lingkungan STIKes Muhammadiyah Cirebon secara professional agar
berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.
b. Tujuan Khusus
1. Sebagai pedoman bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian
masyarakat;
2. Sebagai dasar dalam menyusun perencanaan program dan anggaran
pengabdian masyarakat;
3. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat;
4. Sebagai

alat

kendali

mutu

dalam

pelaksanakaan

pengabdian

masyarakat;
1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum pada pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini mengacu kepada:
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi
Pendidik dosen;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014,
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014
tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredir Jabatan
Fungsional Dosen.
h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII
Tahun 2018 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristek Dikti.
1.4 Ruang Lingkup
Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup:
a. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dasar hukum, kebijakan
Pengabdian Masyarakat;
b. Standar dan bentuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari kegiatan
dan luaran Pengebdian Masyarakat.
c. Pengelolaan pengabdian masyarakat terdiri dari perencanaan, pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat, pengorganisasian;
d. Monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat terdiri dari monitoring
dan evaluasi, laporan;
e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan dosen dan atau
bersama mahasiswa.

1.5 Struktur dan Tata Kerja Lembaga Penelitian
Berdasarkan SK Badan Pembina Harian (BPH) STIKes Muhammadiyah
Cirebon nomor:118/ket/III.30-AUM/A/2018, LPPM STIKes Muhammadiyah
Cirebon dipimpin oleh seorang ketua, serta

seorang

anggota bidang

penelitian dan publikasi ilmiah dan bidang pengabdian masyarakat. Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan
bertanggung jawab dibawah wakil ketua I bidang akademik STIKes
Muhammadiyah Cirebon.
Secara garis besar deskripsi tugasnya adalah sebagai berikut.
1. Ketua LPPM secara periodik
merencanakan,

melakukan

melaksanakan,

memantau,

pertemuan,
maupun

baik

untuk

mengevaluasi

pelaksanaan program yang direncanakan. Rincian deskripsi tugas- nya
adalah (a) mengkoordinasikan kebijakan LPPM, (b) meng- koordinasikan
pelaksanaan kegiatan LPPM, dan (c) menjalin kemi- traan strategis dengan
lembaga terkait.
2. Anggota

bidang

penelitian

dan

pengembangan

publikasi

ilmiah

mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi semua kegiatan penelitian
dan luaran penelitian, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi
kegiatan pengabdian dan luaran serta tindak lanjut pengabdian
masyarakat.

Adapun struktur organisasi dan Bagan Kerja LPPM diilustrasikan ke dalam
gambar berikut:
Ketua STIKes Muhammadiyah
Cirebon

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Ketua LPPM

Anggota

Anggota

BAB II
ARAH, STRETEGI PENGEMBANGAN DAN PROGRAM PENGABDIAN
MASYARAKAT
2.1. Arah Pengembangan
Program Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu Tridharma
Perguruan Tinggi yang semestinya merupakan satu kesatuan dengan darma
yang lain, namun masih belum memperoleh apresiasi secara memadai. Adanya
beberpa kemungkinan faktor penyebab hal itu terjadi disamping besaran
alokasi dana pengabdian yang dibawah alokasi dana riset dosen, didasari pula
adanya faktor lain yaitu apresiasi karya pengabdian masyarakat dalam sistim
skore kenaikan pangkat dosen rendah, dengan demikian, kontribusinya pada
penilaian kinerja dosen menjadi tidak signifikn.
Secara empiric ditemukan bahwa penyusunan program pengabdian
masyarakat jauh lebih sulit dibandingkan menyusun usulan pada program
penelitian. Kesulitan pertama yang dihadapi dosen adalah tidak tersedianya
data atau informasi tentang kebutuhan apa atau permasalahan apa yang
sedang dihadapi, dan masyarakat mana? Kondisi ini yang mengharuskan dosen
untuk mendatangi masyarakat mengidentifikasi dan membahas permasalahan
atau tantangan atau kebutuhan mereka. Kesulitan kedua, seringkali
masyarakat tidak memahami permasalahan apa yang seharusnya diselesaikan
segera, hal ini dimungkinkan karena terlalu banyak dan massif permasalahan
yang dihadapi masyarakat dalam kesehariannya. Kesulitan ketiga adalah pada
saat ditemukan kesepakatan atas permasalahanan yang ditangani sesuai
dengan alokasi dana dan waktu pelaksanaan program pengabdian masyarakat.
Kesulitan keempat adalah disaat mengajak masyarakat untuk ikutserta
bersama-sama dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Kesulitan
kelima adalah belum tersedianya perangkat untuk menilai kinerka program
pengabdian masyarakat. Kesulitan keenam adalah program pengabdian
masyarakat seringkali tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, akan tetapi

harus bekerjasama dengan bidang keilmuan lain yang berkaitan dengan
permasalahan masyarakat yang cenderung majemuk. Jika kriteria program
pengabdian masyarakat mewajibkan dosen bekerjasama dengan Pemerinta
Kabupaten atau Kota, maka kesulitan ketujuah adalah menemukan waktu pada
saat Bupati atau Walikota berkenan membahasa program bersama-sama
Perguruan Tinggi.
Kesulitan-kesulitan yang disebutkan diatas mungkin belum mengungkap
jumlah kesulitan yang sebenarnya dihadapi, olehkarenanya, jika dibandingkan
dengan program penelitian, program pengabdian mempunyai tantangan
tersendiri dalam pelaksanaannya mulai dari usulan proram sampai
terlaksananya program tersebut. Menta mind-set dan juga perilaku
masyarakat terhadap peradaban baru yang dibawa dosen hal ini memerlukan
strategi khusus. Namun jika masyarakat merasakan benar manfaat yang
dibawa dari program pengabdian masyarakat, maka reputasi dosen bahkan
Perguruan Tinggi akan ikut naik mencuat, karena dalam hal seperti ini,
masyarakat akan memberikan apresiasi dengan caranya sendiri.
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Muhammadiyah Cirebon
diarahkan pada: (1) terbentuknya komunitas pengabdian masyarakat yang
secara intensif dan konsisten menggeluti bidangnya, (2) terintegrasikannya
antara penelitian terdahulu dengan kegiatan pengabdian masyarakat, (3)
terpublikasikannya temuan ipteks yang dihasilkan oleh kegiatan pengabdian
masyarakat STIKes Muhammadiyah Cirebon sehingga menjadi rujukan
pengembangan ilmu, baik nasional maupun internasional, pengembangan
pembelajaran, dan penyelesaian berbagai permasalahan, (4) peningkatan
perolehan HaKI.
Pengembangan pengabdian masyarakat LPPM STIKes Muhammadiyah
Cirebon berdasarkan dokumen Rencana Induk Penelitian tahun 2017-2037
didesain dan diarahkan dalam rangka melaksanakan transformasi menuju
“masyarakat utama”. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut
adalah:

(1) Terlaksananya program pengabdian masyarakat yang bersifat unggulan
strategis, unggulan kompetitif, unggulan prodi, dan pusat studi,
(2) Tercapainya luaran dari hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah dan
dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat, pemerolehan Hak atas
Kekayaan

Intelektual

(HaKI),

Teknologi

Tepat

Guna,

Model/Prototipe/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, Buku Ajar (ISBN), dan
Laporan penelitian, dan produk yang dapat diterima di pasar industri
(3) Peningkatan jumlah dana kerjasama pengabdian masyarakat dengan desa
binaan yang terukur secara periodic terdokumentasikan dan angka
partisipasi dosen dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan kegiatan
pengabdian masyarakat.
2.2. Strategi Pengembangan
Adapun strategi yang diterapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat meliputi:
a. Memfasilitasi

dan

mendorong

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung

terbentuknya budaya meneliti yang dilanjutkan dengan pengabdian
masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dengan menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan pelatihan, pencangkokan, dan pendampingan penelitian
secara terprogram.
c. Mengkoordinasi pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
d. Menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Proposal hibah pengabdian
masyakat dosen.
e. Menyelenggarakan Bimtek penulisan artikel nasional/internasional.
f.

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain melalui desa binaan, baik
untuk meningkatkan kompetensi dosen dan aplikasi hasil-hasil penelitian,
dukungan fasilitas, pembiayaan, maupun untuk peningkatan kinerja
lembaga.

2.3. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang Lingkup penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola dan
dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
a. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu kebidanan : Kesehatan
Reproduksi, Asuhan Komunitas, dan Asuhan komprehensif.
b. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu farmasi : Farmasi bahan
alam/Herbal dan pelayanan kefarmasian.

BAB III
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
3.1. BENTUK KEGIATAN
Bentuk

kegiatan

bidang

pengebdian

kepada

masyarakat

STIKes

Muhammadiyah Cirebon meliputi : Pendidikan kepada masyarakat, pelayanan
kepada masyarakat, penerapan Hasil penelitian, Pengembangan Wilayah
Binaan secara terpadu, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Alih Teknologi, dan Kaji
Tindak.
1. Pendidikan Kepada Masyarakat
Kegiatan pendidikan kepada masyarakat ditujukan untuk mengembangkan
kemampuan sumberdaya manusia melalui pendidikan non formal. Bentukbentuk kegiatannya dapat berupa : pendidikan keluarga, penataran,
kursus-kursus, lokakarya, penyuluhan, latihan, bimbingan kerja/teknis,
proyek percontohan, dan kelompok belajar.
2. Pelayanan Kepada Masyarakat
Pelayanan yang dimaksud adalah pemberian layanan oleh STIKes
Muhammadiyah Cirebon secara professional kepada masyarakat yang
memerlukan. Pelayanan yang diberikan berbentuk : Perencanaan
kesehatan, pelayanan kesehatan, bantuan dan konsultasi kesehatan.
3. Penerapan Hasil Penelitian
Penerapan hasil penelitian dapat berupa : penerapan teknologi tepat guna,
penerapan hasil-hasil penelitian, penerapan berbagai ilmu terapan dan
sebagainya.
4. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Muhammadiyah
Cirebon dalam meweujudkan kegiatan ini menerapkan desa binaan sebagai

pusat kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Bekerjasama
dengan instansi terkait dan desa binaan yang dicantumkan melalui
dokumen

MOU

dimana

kegiatan

pembinaan

dilakukan

secara

interdisipliner dengan harapan dapat menyentuh aspek kehidupan
masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.
5. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan pengabdian
masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Pelaksanaan PKL STIKes
Muhammadiyah Cirebon dengan status intrakurikuler wajib. Sementara itu
PKL yang dialaksanakan pada setiap program studi sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan
Nasional RI No. 54/Dikti/Kep/2011, tentang penugasan Pelaksanaan
Program Kuliah Kerja Nyata Pemerdayaan Peran Masyarakat (KKN-PPM)
bagi dosen Perguruan Tinggi Tahun 2011, maka PKL dapat dilaksanakan
sebagai bentuk kegiatan interdisipliner pengabdian masyarakat.
6. Alih Teknologi
Ali teknologi merupakan kelanjutan pengembangan hasil-hasil penelitian di
STIKes Muhammadiyah Cirebon yang tidak hanya sebagai proses teknologi,
tetapi merupakan paduan proses teknologi dengan Biopsiko sosial dan
kultural. Teknologi yang dipilih harus dapat langsung dimanfaatkan dan
dinikmati masyarakat dan mampu menciptakan kegiatan yang selaras
dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.
7. Kaji Tindak
Kaji tindak adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat
dengan cara melaksanakan kegiatan (action) yang mampu memecahkan
permasalahan

yang

dihadapi

oleh

masyarakat.

Tujuannya

untuk

mengembangkan kemampuan dan pendekatan baru serta memecahkan
masalah dengan penerapan langsung gagasan-gagasan terhadap masalahmasalah actual dalam masyarakat .

3.2. SIFAT KEGIATAN
Beberapa sifat pendekatan kegiatan masyarakat di STIKes Muhammadiyah
Cirebon dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Perintisan
Pendekatan perintisan ini adalah kegiatan yang merintis hal-hal baru
dalam mengatasi suatu permasalahan. Kegiatan perintisan sering
memerlukan uji coba di lapangan ataupun di masyarakat. Oleh karena itu,
ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian : secara ilmiah dapat
dipertanggungjawabkan, manfaatnya bagi masyarakat dapat diandalkan,
dan dalam uji coba dilapangan masyarakat tidak dirugikan.
2. Penunjang
Kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya
menunjang kegiatan lain dengan tujuan mempercepat proses kegiatan,
kegiatan tersebut bisa bersifat komplementer atau suplementer.
3.3. LANGKAH-LANGKAH PENGABDIAN MASYARAKAT
1. Analisis Situasi
Sebelum melakukan kegiatan Pengebdian Masyarakat harus diketahui
lesesuaian situasi dan kondisi khalayak sasaran. Dalam langkah ini, ada dua
hal pokok yang harus ditentukan. Pertama, menentukan khalayak apakah
harus masyarakat luas, komunitas tertentu, organisasi tertentu, atau orangorang

tertentu

dalam

masyarakat.

Kedua,

menentukan

bidang

permasalahan yang akan dianalisis apakah itu secara komprehensif dengan
pendekatan multidisipliner atau secara terbatas, artinya hanya terbatas
pada satu dua orang bidang permasalahan saja.
2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengenali masalah yang
sebenarnya dihadapi oleh khalayak sasaran selanjutnya merumuskan
permasalahan tersebut secara jelas. Masalah dalam hal ini diartikan
sebagai perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi baru labih baik.
3. Menentukan Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Pada tahap ini harus jelas diketahui “kondisi baru” yang bagaimana
diinginkan. Dengan kata lain, apa tujuan dari kegiatan yang dilakukan serta
manfaat apa yang diperoleh masyarakat dari kegiatan tersebut.
4. Rencana Pemecahan Masalah
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi dengan jelas, selanjutnya dicari
pemecahannya. Perlu ditentukan alternative yang mungkin dipakai
kemudian dipilih alternatif yang terbaik.
5. Menetapkan Khalayak Sasaran Stratagis
Memilih orang-orang yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat. Biasanya dipilih anggota masyarakat, komunitas,
organisasi atau individu yang dapat menerima dan menerapkan IPTEKS
yang dijadikan materi kegiatan pengebdian kepada masyarakat.
6. Pendekatan Sosial
Yang dimaksud pendekatan sosial adalah pendekatan terhadap khalayak
sasaran. Prinsipnya adalah khalayak sasaran harus dijadikan subjek dan
bukan objek dari kegiatan pengebdian masyarakat, masyarakat harus
disadarkan bahwa mereka menghadapi masalah seperti yang dirumuskan
diatas.
7. Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap pelaksanaan harus dibuat perenceranaan yang matang dan
jelas. Dalam perencanaan setidaknya mencakup : bagaimana kegiatan ini
dilaksanakan, metode apa yang cocok untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, kapan dan dimana pelaksanaannya, kemudian menetapkan
orang-orang yang akan terlibat didalamnya.
8. Pemantauan dan Evaluasi
Tindakan pemantauan dilakukan dari sejak awal hingga akhir kegiatan.
Dengan demikian, apabila ada kesalahan-kesalahan atau penyimpanganpenyimpangan akan dideteksi lebih dini untuk kemudian dilakukan
penyempurnaan. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi apakah tujuan
kegiatan pengabdian masyarakat telah tercapai.
9. Pemantapan

Agar hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat bisa
menjadi bagian dari gerakan pembangunan khalayak, maka sangat
diperlukan upaya untuk memelihara dan menetapkan hasil-hasil tersebut.
Hal ini memerlukan pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan.
10. Pembuatan Laporan Pengabdian Masyarakat
Setelah selesai melakukan kegiatan pengabdian, dosen pelaksana harus
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Membuat Laporan
Bentuk laporan harus singkat. Laporan pelaksanaan pengebdian
masyarakat meliputi:
a. Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan
b. Tempat pengebdian dan kelompok sasaran pengabdian
c. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan
d. Dampak dari hasil kegiatan
e. Format laporan sesuai yang ditetapkan
f. Menyertakan Abstrak
g. Pembuatan artikel pengabdian masyarakat yang siap di publikasi
2. Melampirkan
a. Surat pengajuan Kegiatan Pengabdian masyarakat
b. Surat Penugasan dari LPPM diketahui Ketua STIKes Muhammadiyah
Cirebon
c. Surat ijin pelaksanaan pengabdian masyarakat dari pejabat
setempat.
d. Foto-foto kegiatan/Video Durasi Maksimal 5 menit
e. Foto copy daftar hadir pelaksanaan
f. Makalah atau bahan yang disajikan dalam kegiatan pengabdian
masyarakat.
3. Skema Pengabdian masyarakat Edisi XII
Skema pengabdian masyarakat mengikuti aturan yang tercantum pada
pedoman penyusunan pengabmas Edisi XII Ristekdikti

BAB IV
KETENTUAN DAN ATURAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
4.1. Hak Dan Kewajiban
Dalam upaya memperlancar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, Lembaga
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mengatur ketentuan
penelitian dan aturan pelaksanaannya. Ketentuan pengabdian masyarakat
meliputi: (1) hak dan kewajiban dosen dalam penelitian, (2) Besaran Anggaran
Penelitian, (3) pembiayaan penelitian, (4) sumber dana dan institutional fee,
(5) Reward dan Sanksi Penelitian.
Aturan pelaksanaan meliputi: (1) tata cara pengajuan usul penelitian, (2)
periode pengajuan usul, (3) monitoring, (4) evaluasi usul penelitian, (5)
kriteria penilaian, (6) luaran penelitian.
Adapun hak dan kewajiban dosen dalam melaksanakan pengabdian
masyarakat adalah:
a. Seorang dosen berhak untuk mengajukan satu usul pengabdian masyarakat
setiap semester, yang bisa dilakukan secara mandiri atau secara kelompok
(seorang ketua dan maksimal 2 orang anggota).
b. Seorang dosen hanya diperolehkan satu sebagai ketua dan satu sebagai
anggota di pengabdian masyarakat lain atau dua-duanya sebagai anggota
dalam satu periode penelitian.
c. Seorang dosen kehilangan haknya untuk mengajukan usulan pengabdian
masyarakat dalam suatu semester apabila dosen tersebut.
1) Tidak mengajukan usul penelitian;
2) Telah menjadi anggota penelitian di dalam maksimal dua usul
penelitian kelompok yang diajukan oleh peneliti lain;
3) M asih mempunyai tanggungan pengabdian masyarakat (sebagai ketua)
yang belum diselesaikan, atau belum menyerahkan laporan penelitian
yang dilaksanakan sebelumnya.

d. Seorang dosen berkewajiban melakukan pengabdian masyarakat sebagai
ketua sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.
e. Setiap penerima dana pengabdian masyarakat dari Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes
berkewajiban
eksemplar,

menyerahkan
artikel

publikasi

Muhammadiyah Cirebon

laporan

pengabdian masyarakat

tiga

hasil

pengabdian masyarakat

satu

eksemplar beserta soft file-nya.
f. Penerima dana pengabdian masyarakat yang terlambat melaporkan hasil
kegiatannyanya terlebih dahulu akan diperingatkan dengan surat tagihan.
4.2. Besaran Anggaran
Besar anggaran setiap pengabdian masyarakat adalah 5.000.000 rupiah.
Anggaran Pembiayaan ini meliputi komponen:
a. Honor (maksimum 20%),
b. Alat tulis kantor (atk) dan bahan habis pakai,
c. Peralatan penunjang,
d. Perjalanan dinas (maksimum 20%),
e. Dan lain-lain
LPPM akan memfasilitasi pencairan dana pengabdian masyarakat dan
besarnya anggaran akan diberikan dalam 2 tahap, (1) Tahap Usulan Penelitian,
(2) Tahap laporan penelitian.
4.3. Reward dan Punishment
Memberikan insentif kepada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat :
Reward bagi yang telah melakukan pengabdian masyarakat berupa honorium,
publikasi dalam jurnal nasional, diberi kesempatan orasi ilmiah sedangkan
dosen yang tidak menjalankan jadwal pengabdian masyarakat yang ditetapkan
maka akan mendapatkan sanksi : LPPM akan membuat laporan Kinerja
pengabdian masyarakat dosen secara periodik, terkait dosen yang tidak

melakukan pengabdian masyarakat LPPM menyerahkan sepenuhnya kepada
Lembaga terkait untuk tindakan selanjutnya.
4.4. Alur Pelaksanaan pengabdian masyarakat
a. Pengabdian masyarakat internal
1) Berkas usul pengabdian masyarakat diajukan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Muhammadiyah Cirebon
sebanyak dua eksemplar.
2) Berkas usul pengabdian masyarakat disusun berdasarkan sistematika
yang sudah ditetapkan oleh LPPM dan disahkan oleh Ketua STIKes
Muhammadiyah Cirebon.
3) Setiap usul pengabdian masyarakat akan dievaluasi oleh tim yang
ditetapkan

oleh

Lembaga

Penelitian

dan

Pengabdian

kepada

Masyarakat STIKes Muhammadiyah Cirebon untuk memperoleh
masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan.
4) Usul pengabdian masyarakat yang sudah dievaluasi tetapi dianggap
belum memenuhi kualifikasi akan dikembalikan disertai dengan catatan
perbaikan.
5) Usul pengabdian masyarakat yang dikembalikan dapat diajukan
setelah direvisi berdasarkan masukan-masukan tim evaluasi.
6) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
selanjutnya akan mengeluarkan Surat Keputusan dan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian bagi Usul penelitian yang disetujui oleh tim
evaluasi.
b. Hibah pengabdian masyarakat
Pelaksanaan hibah pengabdian masyarakat disesuaikan dengan jadwal dari
Ristekdikti, yang kemudian akan dilanjutkan pemberitahuannya oleh
LPPM. Adapun kebijakan lainnya pengabdian masyarakat harus mengikuti
sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

4.5. Periode Pelaksanaan pengabdian masyarakat
Waktu pelaksanaan
No.

Nama Kegiatan
Semester Ganjil

Semester Genap

1

Penerimaan Usulan

Minggu I September

Minggu I Maret

2

Desk evaluasi

Minggu II September

Minggu II Maret

3
4

Pengumuman hasil desk
evaluasi

Minggu III september

Seminar usulan

Minggu III

November

Maret
April

4.6. Evaluasi pengabdian masyarakat
Setiap usul pengabdian masyarakat yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat akan direview/dievaluasi dalam forum
seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat. Review/evaluasi tersebut bertujuan memberi masukan
untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas usul

pengabdian

masyarakat Mekanisme, persyaratan, komponen dan kriteria penilaian usul
pengabdian masyarakat mengikuti ketentuan yang diatur dalam panduan
masing-masing jenis pengabdian masyarakat.

Satuan Operasional Prosedur (SOP)
Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat

PENGAJUAN USULAN
Usulan disyahkan
Pimpinan hardcopi dan softcopi

DIAJUKAN KEPADA
LPPM

Ketua LPPM
menetapkan Tim
Evaluasi, Tim Evaluasi
melaporkan hasil
kepada ketua LPPM

PENGAJUAN USULAN
BARU

Ditolak

Belum memenuhi

PENGUSUL

TIM
EVALUASI/REVIEWER

Revisi/perbaikan
Diterima/telah
Memenuhi
Kualifikasi  Seminar
Usulan

PELAPORAN
LAPORAN
AKHIR DAN
PRESENTASI
HASIL

Pelaksanaan
Laporan
Kemajuan,
Monitoring
Evaluasi

KETUA LPPM
mengeluarkan SK dan
surat perjanjian
pelaksanaan
penelitian

Gambar
Satuan Operasional Prosedur (SOP) Penelitian

BAB V
FORMAT DAN SISTEMATIKA USULAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(Menggunakan Template Panduan XI)
4.1 COVER

USULAN
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

LOGO PERGURUAN TINGGI

JUDUL PROGRAM

Oleh :
Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul
Nama Lengkap dan NIDN Anggota Tim Pengusul

PERGURUAN TINGGI
TAHUN

4.2
1.
2.
3.

4.

5.

HALAMAN PENGESAHAN
Judul PKM
Nama Mitra Program PKM (1)
Nama Mitra Program PKm (2)
Ketua Tim Pengusul
a. Nama
b. NIDN
c. Jabatan/Golongan
d. Program Studi
e. Perguruan Tinggi
f. Bidang Keahlian
g. Afiliasi/Telp/Email

Anggota Tim Pengusul
a. Jumlah Anggota
b. Nama Anggota I/Bidang Keahlian
c. Nama Anggota II/Bidang Keahlian
d. Jumlah Mahasiswa yang terlibat
Lokasi Kegiatan Mitra (1)
a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)
b. Kabupaten/Kota
c. Propinsi
d. Jarat PT ke lokasi Mitra I (km)
Lokasi Kegiatan Mitra (2)
a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)
b. Kabupaten/Kota
c. Propinsi
d. Jarak PT ke lokasi mitra (km)

6.
7.
8.

Luaran yang dihasilkan
Jangka waktu pelaksanaan
Biaya Total
- Institusi
- Sumber lain (sebutkan..)

:
:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

:
:
:
:
:
:
:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

:
:

Dosen, ____________ Orang
__________________________/___________________________

:

__________________________/___________________________

:

_________________ Orang

:

_______________________________________________________

:
:
:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

:

_______________________________________________________

:
:
:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

:
:

__________ Bulan

:
:

Rp. _______________________________
Rp. _______________________________

Kota, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Tim Pengusul

Mengetahui,
Ka Prodi

Tanda Tangan
Nama jelas, NIK

Cap dan Tanda tangan
Nama Jelas, NIK
Mengetahui
Ketua LPPM

Cap dan Tnada Tangan
Nama jelas, NIK

4.3 IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
1. Judul Pengabdian Masyarakat : ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. Tim Pelaksana :
No Nama
Jabatan

Bidang Keahlian Instansi

Aplikasi waktu (Jam/minggu)

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian masyarakat : ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Masa Pelaksanaan
Mulai
: bulan : ________________________ tahun : ________________________
Berakhir : bulan : ________________________ tahun : ________________________
5. Usulan Biaya : Rp. _________________________________________
6. Lokasi Pengabdian Masyarakat : ____________________________________________
7. Mitra yang terlihat (uraikan apa kontribusinya) :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata,
tekankan pada manfaat yang diperoleh) :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau lainnya yang
ditargetkan :
____________________________________________________________________________________________________

4.4 EVALUASI DOKUMEN USULAN
Judul Kegiatan pengabdian masyarakat
Ketua tim pelaksana
NIDN
Perguruan Tinggi
Program Studi
Jangka Waktu Pelaksanaan
Biaya
Sumber daya
Jumlah
Sumber dana lainnya (sebutkan)
Jumlah
Sumber dana lainnya (sebutkan)

: _______________________________________________
_______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________ bulan
: Usulan (Rp) ________________________________
Disetujui (Rp) ______________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: ______________________________________________
: _______________________________________________

No
Kriteria
Bobot (%) Skor Nilai
1
Analisis situasi (Kondisi) Survei pasar
20
2
Permasalahan prioritas mitra dan solusi yang
15
ditawarkan (kecocokan permasalahan, solusi dan
kompetensi tim)
3
Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya
15
sesuai kegiatan yang diajukan
4
Ketepatan metode pendekatan untuk menguasai
20
permasalahan. Rencana kegiatan, kontribusi
partisipasi mitra
5
Kelayakan perguruan Tinggi (kualifikasi tim
10
pelaksana, relevansi skill tim, Signature tim.,
pengalamankemasyarakatan, organisasi tim,
jadwal kegaiatan, kelengkapan lampiran)
6
Biaya pekerjaan kelayakan, usulan biaya
20
(honorarium maksimal 30%), bahan habis,
peralatan, perjalanan, lain-lain pengeluaran)
Jumlah
100
Skor yang diberikan : 1,2,3,5,6,7
(1: sangat buruk sekali; 2:buruk sekali; 3buruk; 5:baik; 6:baik sekali; 7:istimewa)
Komentar penilai :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Kota, tanggal-bulan-tahun
penilai
Tanda tangan

(nama jelas)

4.5 MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN
Judul Kegiatan pengabdian masyarakat : _______________________________________________
_______________________________________________
Ketua tim pelaksana
: _______________________________________________
NIDN
: _______________________________________________
Perguruan Tinggi
: _______________________________________________
Program Studi
: _______________________________________________
Jangka Waktu Pelaksanaan
: _______________________________________ bulan
Biaya
:(Rp) ________________________________

Skor yang diberikan : 1,2,3,5,6,7
(1: sangat buruk sekali; 2:buruk sekali; 3buruk; 5:baik; 6:baik sekali; 7:istimewa)
Komentar penilai :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Kota, tanggal-bulan-tahun
penilai
Tanda tangan
(nama jelas)

4.6 PENIALAIAN SEMINAR HASIL
Judul Kegiatan pengabdian masyarakat
Ketua tim pelaksana
NIDN
Perguruan Tinggi
Program Studi
Jangka Waktu Pelaksanaan
Biaya

: _______________________________________________
_______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________________
: _______________________________________ bulan
:(Rp) ________________________________

Skor yang diberikan : 1,2,3,5,6,7
(1: sangat buruk sekali; 2:buruk sekali; 3buruk; 5:baik; 6:baik sekali; 7:istimewa)
Komentar penilai :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Kota, tanggal-bulan-tahun
penilai
Tanda tangan
(nama jelas)

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
6.1. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat
Monitoring dan evaluasi oleh LPPM difokuskan pada tahap awal, proses dan
akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lapangan. Monitoring
dan evaluasi menggunakan formulir yang sudah ditentukan. Di STIKes
Muhammadiyah Cirebon semua kegiatan pengabdian masyarakat akan di
monitor dan dievaluasi oleh tim independen yang diangkat oleh Ketua atas
usul Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (untuk
kegiatan yang bersumber dari dana dalam ataupun luar Institusi). Monitoring
dan evaluasi dilakukan dengan sasaran utama implementasi program
pengabdian masyarakat di lapangan. Selain itu, monev juga dapat dilakukan
untuk menilai dampak dan efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat
terhadap suasana dan budaya akademik yang berkembang. Syarat monev
antara lain adalah adanya kesepakatan tujuan dan kegunaan monev serta
hasilnya, adanya dokumen perencanaan program dana adanya kerangka
sistem dan metode monitoring dan evaluasi.
1. Jenis Monitoring dan Evaluasi
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdapat tiga jenis
monitoring dan evaluasi (monev), yaitu:
a. Preliminary monitoring & evaluation, dilakukan sebelum pelaksanaan
kegiatan.
Evaluasi ini dilakukan pada tahapan perencanaan yang bertujuan
untuk melihat konsep, tujuan dan disain kegiatan yang akan
dilaksanakan. Tahapan ini dilakukan pada saat seleksi proposal.
Apabila diperlukan, proposal dapat dipresentasikan sebagai bagian
dari penilaian.
b. Concurrent monitoring & evaluation, dilakukan pada saat program
sudah berjalan. Evaluasi pada tahapan ini merupakan wujud nyata

dari proses monitoring yang dilakukan pada tahap implementasi
kegiatan.
c. Feedback monitoring & evaluation
Dilakukan pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Sesuai
dengan namanya, evaluasi ini adalah untuk menilai kegiatan
dibandingkan dengan perencanaannya dan memberikan masukan
untuk tahap berikutnya.
2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi
Penilaian

atau

evaluasi

awal

dilakukan

melalui

seleksi

proposal

menggunakan “Formulir penilaian (review) proposal Kegiatan sebagaimana
terlampir. Monitoring dan evaluasi setelah kegiatan selesai dilaksanakan
yang bertujuan untuk mendapatkan masukan atau feedback untuk kegiatan
berikutnya dilakukan

melalui

Seminar

Kegiatan

merupakan forum

pertanggungjawaban tim pelaksana atas kegiatan yang dilakukannya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang khusus dilakukan pada saat
kegiatan sedang berjalan dilakukan menggunakan “Formulir monitoring dan
evaluasi Kegiatan” sebagaimana terlampir. Monev dapat dilakukan satu kali
atau lebih bergantung pada durasi kegiatan, minimal satu kali dalam satu
semester.
6.2. Pelaporan Pengabdian Masyarakat
Pada akhir kegiatan, setiap pelaksana melaporkan kegiatan hasil kegiatan
dalam bentuk kompilasi luaran kegiatan. Setiap pelaksana wajib melaporkan
pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut:
1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan penelitian pada buku catatan
harian penelitian (logbook) terrhitung sejak penandatanganan perjanjian
penelitian (terlampir)
2. Menyerahkan laporan kemajuan kepada LPPM
3. Menyiapkan laporan akhir dan penyerahan laporan akhir kepada LPPM.
Laporan penelitian dibuat 2 rangkap.

PENUTUP
Para dosen yang akan melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat di
harapkan mengacu pada berbagai ketentuan yang telah di rumuskan dalam
Pedoman Pengabdian Masyarakat ini, sehingga setiap kegiatan Pengabdian
Masyarakat pada hakikatnya menjadi bagian integral dari program Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Muhammadiyah Cirebon.
Adapun penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh lembaga
lain di luar STIKes Muhammadiyah Cirebon, pedomannya mengikuti aturan yang
ditentukan oleh lembaga tersebut. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman
ini akan diatur kemudian hari.

