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KATA PENGANTAR 
 

Sebagai diketahui bahwa pengabdian dilakukan untuk menunjang dan menjadi 

bagian terpadu dari kegiatan pendidikan pengajaran dan penelitian (Tri Dharma) 

Perguruan Tinggi. 

Dalam mengemban tugas koordinasi dan kendali kualitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, LPPM URINDO menyusun buku “Pedoman 

Pengabdian Dosen Tahun 2022“. Buku Pedoman Pelaksanan Pengabdian Masyarakat 

ini menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas Respati Indonesia. Buku Panduan ini menjelaskan uraian 

setiap skema Program Pengabdian kepada Masyarakat yang di dalamnya memuat arah 

dan kebijakan, fokus serta penjelasan tentang cara pengajuan, seleksi proposal, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan. 

Buku pedoman ini akan terus disempurnakan secara dinamis sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi pada tataran lingkungan strategis nasional maupun 

internasional untuk dapat secara terus menerus meningkatkan kualitas pengabdian 

kepada masyarakat.  

 
 
 

Jakarta, 4 Januari 2022 
Kepala 
Lembaga penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat 

 
 
 
 

Dr.. Yeny Sulistyowati., SKM., M.Si.Med 
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Rektor 

Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, 

SAMBUTAN REKTOR UNVERSITAS RESPATI INDONESIA 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, 

rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Tahun 2022, Universitas Respati Indonesia (URINDO). 

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat telah berkembang dengan pesat. 

Pesatnya laju perkembangan tersebut perlu diimbangi upaya keras untuk meningkatkan 

sistem informasi yang tepat, cepat dan akurat agar setiap hasil penelitian dan 

pengabdian dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga setiap perguruan tinggi di tuntut 

untuk menyediakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan pembangunan 

nasional sehingga bisa berkontribusi nyata pada peningkatan daya saing bangsa, yang 

mana hal tersebut bisa tercapai melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi kepada para Pengabdi di 

lingkungan URINDO, tim penyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Tahun 2022 dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras 

sehingga buku ini dapat terwujud. Semoga Buku Pedoman ini dapat memacu kita untuk 

terus berkarya ilmiah di dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan 

oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi 

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga 

ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas 

akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

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 meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar 

Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam 

pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-

2019 sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan 

iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu 

dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, 

sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga 

litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, 
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pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, 

sumber daya, dan jaringan. 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Respati 

Indonesia (URINDO) dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada 

Masyarakat (LPPM). Dalam pelaksanaannya program penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat oleh setiap dosen pada program studi/ fakultas-fakultas harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip sbb : 

a. Para dosen berperan aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dan membiasakan mengikutsertakan mahasiswa sebagai usaha menumbuhkan 

iklim akademik dan kelancaran proses pembelajaran 

b. Kegiatan berbasis pada laboratorium atau kelompok ahli/pakar dalam usaha 

menumbuhkan ekselensi program studi/fakultas/peminatan. 

c. Kegiatan diarahkan untuk mengembangkan kepakaran SDM Program Studi/ 

Peminatan dan Fakultas-fakultas atau menumbuhkan kelompok ahli/pakar dalam 

usaha meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 
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Menjadi Universitas Entrepreneur dan Ramah Lansia yang diakui secara internasional 
pada tahun 2033. 

BAB II 
KEBIJAKAN PENGABDIAN 

 
2.1 Arah Kebijakan Pengabdian 

Berdasarkan berbagai kerangka landasan hukum, pemikiran dan tantangan, 

fenomena yang akan dihadapi di masa mendatang, serta visi dan misi URINDO yang 

mengangkat tema masyarakat mandiri hidup sehat dan sejahtera, maka kegiatan 

pengabdian masyarakat di URINDO untuk periode 2019 – 2023 difokuskan terhadap 

masalah-masalah: Kesehatan, Keluarga dan Lansia, Pertanian Perkotaan, Manajemen 

dan Administrasi Niaga, Teknologi Informasi dan Kewirausahaan. 

Visi, Misi dan Tujuan URINDO 
 
 

 
 
 

Pernyataan Misi 
 

Mengacu pada Visi URINDO maka dirumuskan misi yang diemban sebagai berikut: 
 

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

kompeten, berkarakter dalam kewirausahaan dan kelanjutusiaan. 

2. Menyelenggaraan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

(IPTEKS) di bidang kewirausahaan dan kelanjutusiaan yang berkualitas. 

3. " Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis IPTEKS di bidang 

kewirausahaa n dan kelanj utusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan Universitas dengan tata kelola yang berkualitas dan berkesi na m bu n ga 

n (Good Uni versity Governance). 

 
Pernyataan Tujuan 

 
Dengan mengacu pada Visi dan Misi, maka Tujuan URINDO adalah sebagai berikut: 

 

1. Terwujudnya lulusan yang kompeten, berkarakter dalam kewirausahaan dan kelanjutusiaan 

yang berjiwa Pancasila. 

2. Dihasilkan penelitian yang unggul untuk pengembangan iPTEKS di bidang kewirausahaan dan 

kelanjutusiaan yang bertaraf nasional maupun internasional. 
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3. Terwujudnya PkM berbasis IPTEKS di bidang kewirausahaan dan kelanjutusiaan untu k 

kesejahteraan masyara kat. 

4. Terselenggaranya tata kelola Universitas yang berkualitas dan berkesinambungan (Good 

University Governance), di bidang akademik dan non akademik. 

 

VMTS sangat jelas, realistis, dan saling terkait satu sama lain atas dasar sebagai 

berikut: 
 

5. Sangat jelas dengan spesifikasi unggulan berjiwa kewirausahaan yang dapat diukur dan 

dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. 

6. Sangat realistis karena didukung oleh yayasan, sivitas akademika, staf pendukung serta 

jejaring nasional dan internasional yang akan dilaksanakan secara bertahap. 

7. Saling terkait satu sama lain karena adanya konsistensi mulai dari visi, misi dan tujuan 

yang berkesinambungan dalam aspek unggulan yaitu berjiwa kewirausahaan dan arah 

pengembangan yang diakui secara Internasional. 

8. Dalam penyusunannya melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan 

masyarakat. 

a. Untuk mencapai tujuan dirumuskan sasaran berdasarkan tonggak-tonggak capaian yang 

tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RenIP) 2009-2028 serta dijabarkan 

dalam Renstra URINDO 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023 dan 2024-2028. 
 

Berdasarkan rekam jejak hasil pengabdian dosen selama 3 tahun terakhir yang 

meliputi antara lain : Kelanjutusiaan, kesehatan reproduksi, penyakit tidak menular, 

penyakit menular, kesehatan dan gizi, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan dan kerja, 

multimedia dan jaringan komputer, pertanian perkotaan, pengembangan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) dalam mendukung Kewirausahaan. 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penerapan, pengembangan dan 
penyebarluasan IPTEKS dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi 3 (tiga) macam, 
yaitu : 

b. Pendidikan kepada masyarakat 
c. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian 
d. Pengembangan Potensi Daerah 

 
Jenis dan prioritas serta alokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. ditetapkan 
Program Studi/Bidang-bidang Peminatannya/Fakultas-fakultas sesuai dana dan 
sumberdaya yang tersedia di Program Studi/Bidang-bidang Peminatannya/Fakultas- 
fakultas. 
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Program Studi/Bidang-bidang Peminatannya/Fakultas-fakultas menetapkan 

topik penelitian sesuai dengan bidang-bidang keilmuannya dan mengacu pada RIP dan 
RIPM Universitas Respati Indonesia. Terlebih dahulu Program Studi/Bidang-bidang 

Peminatannya/Fakultas-fakultas menetapkan prioritas penelitiannya dalam Rencana 

Strategis/Renstra (5 tahunan) Program Studi/Bidang-bidang Peminatannya/Fakultas- 

fakultas dan dijabarkan dalam kedalam Program Kerja Tahunan (Renja) dan hal ini 

tentunya telah dijabarkan dalam arahan topik-topik penelitian proiritas bidang studi 

masing-masing dan sebagai acuan mengusulkan dana penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Para dosen/ketua peneliti Program Studi/Bidang-bidang 

Peminatannya/Fakultas-fakultas dapat menyesuaikan judul penelitiannya dengan arah 

penelitian dari Program Studi/Bidang-bidang Peminatannya/Fakultas-fakultas yang tidak 

terlepas dari arahan Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2019-2023 dan Rencana 

Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Tahun 2019-2023. 

Skema Pengabdian tersebut tercantum di Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Skema pengabdian di LPPM URINDO 
 

No Strata Pendidikan 
pengabdi 

Jum. Pengabdi Lama Biaya (juta) 

1 
2 

< S-3 
S3 

  < 15 orang/tahun 
≤ 4 orang/ tahun 

3-6 bl 
3-6 bl 

2,5–5 
2,5-5 

 
 

Pengabdian internal dilaksanakan satu periode yaitu bulan Januari – Agustus 2022. 

Proposal pengabdian diajukan ke LPPM URINDO dengan cara mengirimkan 

hardcopy/softcopy. Jangka waktu untuk semua jenis pengabdian di atas dihitung dari 

tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak sampai dengan penyerahan laporan 

akhir penelitian. 

Dalam merencanakan pengabdian, setiap pengabdi di URINDO wajib mengajukan 

proposal sesuai dengan standar pengabdian URINDO dan mengikuti Road Map 

pengabdian yang telah ditetapkan. Pengkajian proposal pengabdian untuk menetapkan 

kemampulaksanaan pengabdian dilakukan oleh Tim Reviewer yang telah ditetapkan 

oleh SK Rektor No 047/SK.R/UNR/III/18, Tanggal 6 Maret 2018 tentang SK 

Pembentukan Tim Reviewer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Berdasarkan 

kalender penelitian yang telah ditetapkan. LPPM berkoordinasi dengan tim reviewer 

untuk mereview dan memberikan masukan perbaikan proposal yang akan dikirimkan ke 

pihak penyandang dana. LPPM akan menginformasikan hasil seleksi pengabdian yang 

akan di danai oleh URINDO. Proposal pengabdian yang mendapat dana Hibah 

Kemenristekdikti diumumkan melalui Simlitabmas. Untuk dana hibah lainnya mengikuti 

aturan pelaksanaan dari masing-masing pemberi Hibah. 
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LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian yang 

disetujui berdasarkan kalender pengabdian yang telah ditetapkan. Hasil pengabdian 

yang didanai oleh URINDO dan pihak lain wajib dipublikasikan di jurnal ilmiah. 

 
2.2 Pembinaan Pengabdi 

Sebagai upaya memberdayakan kemampuan metodologi dan wawasan 

pengetahuan para pengabdi di lingkungan URINDO, maka LPPM URINDO 

menyelenggarakan sejumlah kegiatan pembinaan antara lain: 

1.  Menghadirkan pakar untuk pengembangan bidang keilmuan, Melakukan kegiatan 
pelatihan penulisan proposal pengabdian. 

2.  Memberikan pendampingan secara intensif kepada pengabdi untuk penyusunan 

proposal. 

3. Memberikan pendampingan/coaching clinic manuskrip. 
 

2.3 Ketentuan Umum Pengabdi 
Pengusul proposal pengabdian di LPPM URINDO harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Ketua pengabdi adalah Dosen Tetap yang telah memiliki NIDN dan atau jabatan 

fungsional. 

2. Anggota pengabdi diutamakan adalah Dosen Tetap minimal berpendidikan S2 atau 

memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli (diutamakan multidisiplin). Anggota 

pengabdi dimungkinkan dari luar URINDO apabila pengabdian tersebut merupakan 

penelitian kerjasama, dan pihak luar URINDO juga memberikan kontribusi secara in-

cash atau in-kind. 

3. Ketua pengabdi hanya diperkenankan terlibat maksimum dalam 2 tim pengabdian 

dalam satu periode, satu sebagai ketua dan satu lagi sebagai anggota. 

4. Ketua pengabdi yang belum menyelesaikan pengabdiannya, tidak diperbolehkan 

mengajukan usulan pengabdian yang baru. 

5. Bagi pengabdi yang tidak dapat menyelesaikan pengabdiannya sesuai dengan 

Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati dengan LPPM URINDO, maka akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Surat Perjanjian 

Kontrak Pengabdian tersebut. 
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2.4 Reviewer Pengabdian 
Setiap proposal pengabdian yang masuk ke LPPM URINDO akan diproses oleh 

dan dinilai kelayakannya oleh reviewer. Reviewer bisa berasal dari dalam maupun luar 

URINDO. 

 
Tugas reviewer adalah sebagai berikut: 

1. Menilai kelayakan proposal pengabdian (desk evaluation) pada aspek substansi isi, 

biaya, dan rencana output publikasinya sesuai ketentuan yang berlaku di LPPM. 

2. Memberikan penilaian pada saat presentasi proposal/hasil pengabdian. 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian. Kode Etik Reviewer: 
1. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini 

sebagai seorang pakar yang kompeten 

2. Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan. 

3. Menguasai dan mengacu kepada buku pedoman pengabdian pada masyarakat 
URINDO Tahun 2022. 

4. Memahami ruanglingkup hak dan kewajiban sebagai reviewer. 

5. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang 

di review-nya 

6. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada 

konflik kepentingan. 

7. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya 

sebagai reviewer. 

8. Tidak me-review proposal yang berada pada skim yang sama dengan yang 
diusulkan reviewer . 

9. Menjaga kerahasiaan dan tidak mepublikasikan profesinya sebagai reviewer 

kepada orang yang di-review. 

10. Untuk kebakuan & tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem 

sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (classified), 

segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan 

(transparancy), keterlacakan (traceability), ketaatazasan (consis-tency), keadilan 

(fairness) dan ketepatwaktuan (timeliness). 

11. Saat akan meloloskan proposal (terutama yg meragukan mutunya), dituntut untuk 

instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya & lingkungan dekatnya 

menggunakan produk terkait nantinya 

Hak Reviewer 

1. Memberi penilaian, komentar, dan saran baik secara lisan maupun tulisan terkait isi 

atau substansi proposal pengabdian yang diajukan oleh dosen, 
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2. Memberi pertimbangan apakah suatu proposal pengabdian diterima (dengan 

perbaikan atau tanpa perbaikan) atau ditolak, 

3. Memberi masukan perihal anggaran penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai 

asas kepatutan 

4. Memeriksa kembali kesesuaian perbaikan proposal penelitian sesuai dengan saran 

yang diberikan. 

5. Menerima honor reviewer dari LPPM 
 

Kewajiban: 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian. 

2. Taat kepada kode etik reviewer 

3. Menyampaikan hasil penilaian atas proposal pengabdian yang direviewnya 

secara tertulis kepada LPPM 

4. Mengisi lembar format penilaian proposal pengabdian dosen dan memberi 

skor hasil penilaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari LPPM. 

 
2.5 Sistem Penilaian 

Sistem penilaian proposal pengabdian meliputi: 

1. Penilaian administratif dan format penulisan (desk evaluation) yang didasarkan 

atas kepatuhan pengabdi dalam memenuhi persyaratan administrasi dan format 

penulisan yang telah ditentukan. 

2. Apabila lolos tahapan desk evaluation maka akan dilanjutkan penilaian substansi 

proposal yang meliputi aspek penilaian isi, biaya dan rencana output publikasinya. 

3.  Apabila memenuhi passing grade 400 maka dimungkinkan pengusul akan 

mempresentasikan pada seminar dengan dihadiri reviewer. 

4. Proposal yang sudah diseminarkan dan memenuhi nilai rata-rata passing grade 

dari reviewer, maka akan direkomendasikan untuk didanai sesuai dengan 

ketentuan LPPM 

 
2.6 Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

Ketentuan pelaksanaan monev adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan monev dilaksanakan oleh reviewer yang dikoordinasikan oleh LPPM 

2. Monev dilakukan pada akhir bulan keempat setelah penandatanganan Surat 

Perjanjian Kontrak Pengabdian dengan materi monev adalah analisis data. 
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2.7 Hasil Pengabdian 

a. Hasil penelitian wajib diserahkan sesuai dengan waktu yang sudah di tetapkan 

pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak. 

b. Jika hasil pengabdian belum diserahkan pada batas waktu yang di tentukan, maka 

peneliti tidak diperbolehkan untuk mengusulkan pengabdian yang baru 

c. Ketentuan hasil pengabdian di jelaskan pada Bab IV 
 

2.8 Publikasi Hasil Pengabdian 
 

a. Publikasi hasil pengabdian dapat berupa Kumpulan Abstrak, Poster 

Prosiding Seminar atau Jurnal 

b. Pembiayaan publikasi pengabdian dibebankan pada anggaran 

penelitian/tidak ditanggung LPPM 

 
2.9 Pola Kerjasama Pengabdian (nasional dan internasional) 

 
Pola kerjasama pengabdian di URINDO mengacu pada Standar Kerjasama Bidang 

Pengabdian yang ada di dalam SK Rektor No 005/SK.R/UNR/I/17, Tanggal 5 

Januari 2017 tentang Standar Perguruan Tinggi Universitas Respati Indonesia. 

Dalam peraturan tersebut juga memuat prinsip kerjasama pengabdian antara 

URINDO dan pihak pemerintah/swasta di dalam negeri dan di luar negeri, yang 

diwujudkan dalam bentuk dokumen kesepakatan kerjasama. Prinsip kerjasama 

yang dianut adalah saling menguntungkan dan kesetaraan. Ruang lingkup 

kerjasama pengabdian meliputi mekanisme kerjasama, pendanaan dan publikasi 

hasil pengabdian. Kerjasama dengan pihak luar berkaitan dengan isu-isu lokal, 

nasional dan internasional bidang kesehatan, sains dan teknologi, agroteknologi, 

sosial, dan ekonomi. 
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BAB III 
SISTEMATIKA DAN MUATAN PROPOSAL PENGABDIAN 

 
 

3.1 Bagian Depan 
Sampul depan proposal pengabdian yang akan diajukan harus sesuai dengan 

ketentuan warna dan contoh sampul yang disyaratkan oleh LPPM . Format cover 

proposal pengabdian dapat dilihat pada Bab IV kaidah penulisan proposal dan laporan 

pengabdian. Warna sampul proposal untuk pengabdian sesuai dengan warna program 

studi masing-masing. 

Halaman pengesahan proposal pengabdian dimaksudkan sebagai sarana awal 

yang bersifat administratif sesuai dengan buku pedoman. Adapun Format halaman 

pengesahan dapat dilihat pada Bab IV kaidah penulisan proposal dan laporan 

pengabdian. 

3.2 Substansi Isi 
3.2.1 Judul Pengabdian 
Judul pengabdian merupakan ekspresi atas topik/subyek pengabdian yang akan diteliti. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pemilihan judul pengabdian adalah sebaiknya 

dibuat singkat, tetapi mencerminkan secara tepat tentang masalah pengabdian yang 

akan dikerjakan, menggunakan kalimat berita dan bukan kalimat tanya, dan diusahakan 

tidak dapat ditafsirkan bermacam-macam (lugas). 

3.2.1 BAB I Analisis Situasi 
Analisis situasi masalah umumnya mengemukakan tentang berbagai fenomena 

yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan judul pengabdian. Dengan 

demikian antara judul dan analisis saling berkaitan. Berisi tentang kondisi eksisting 

mitra, persoalan yang dihadapi mitra. 

3.2.2 BAB II Permasalahan Mitra 
3.2.3. BAB III Solusi yang ditawarkan 
3.2.4 BAB IV Target Luaran 
3.2.5. BAB V Biaya 

Berikan rincian biaya pengabdian yang mengacu pada kegiatan yang 

dilaksanakan. Rekapitulasi biaya meliputi: biaya bahan habis pakai, honorarium peneliti 

(maksimal 30%), biaya perjalanan, dan biaya-biaya yang lain. Format rancangan biaya 

pengabdian dapat dilihat pada Bab VI kaidah penulisan proposal dan laporan 

pengabdiann. 

3.3.2 Uraian Jadwal Pengabdian 
Susunan jadual   kegiatan   pengabdian yang   meliputi   kegiatan persiapan, 
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pelaksanaan, dan penyusunan laporan pengabdian dalam bentuk bar chart sebagai 

gambaran rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. 

3.3.3 Intrumen Pengabdian 
Pada bagian ini lampirkan draft instrumen yang akan digunakan seperti angket, 

kuesioner dan lain sebagainya. 

3.3.4 Curriculum Vitae 
Format Curriculum Vitae (CV) dapat dilihat pada Bab VI kaidah penulisan 

proposal dan laporan pengabdian. 
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BAB IV 
KAIDAH PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PENGABDIAN 

 
 

4.1 Penulisan 
Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal 

pengabdian dan laporan pengabdian sebagai berikut: 

1. Naskah diketik di atas kertas HVS ukuran A4 70 gr, satu muka (tidak bolak-balik); 

2. Penulisan menggunakan huruf Times New Roman 12 untuk seluruh naskah, kecuali 

penulisan catatan kaki menggunakan huruf Times New Roman10; 

3. Tulisan disusun dalam jarak 1,5 (satu setengah) spasi; 

4. Kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diawali dengan baris baru dengan spasi 1 

(satu), sedangkan kutipan langsung yang kurang atau sama dengan lima baris ditulis 

menyatu dengan alinea yang bersangkutan dan berada diantara tanda kutip; 

5. Marjin kiri dan atas adalah 4 cm, marjin kanan dan bawah adalah 3 cm dari pinggir 

kertas; 

6. Ruang penulisan dimulai dari marjin kiri dan berakhir pada margin kanan ruang 

penulisan; 

7. Garis batas untuk pembuatan catatan kaki berjarak 2 (dua) spasi di bawah uraian pokok 

dan 1 (satu) spasi di atas nomor catatan kaki; 

8. Penulisan laporan penelitian diharuskan menggunakan komputer, ketentuan format 

penulisannya tetap sama; 

9. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan. 

4.2 Bahasa 
Penulisan usulan dan laporan pengabdian harus mengikuti standar penulisan karya 

ilmiah, yaitu: 

1. Penulisan proposal dan laporan pengabdian menggunakan bahasa Indonesia baku, 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD); 

2. Penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna; 

3. Penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada 

padanannya dalam bahasa Indonesia harus digunakan, jika belum ada maka kata 

tersebut dicetak miring. 

4.3 Penulisan Acuan 
Penulisan acuan sebaiknya menggunakan “sistem penulis-tahun” yang mengacu 

pada karya pada daftar pustaka. Penulis harus mencantumkan halaman karya yang diacu. 

Dalam teks, karya yang diacu menggunakan ketentuan berikut: 

1. Kutipan buku dalam bentuk saduran untuk satu sampai dua penulis ditulis nama akhir 
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penulis dan tahun. Contoh: Haidar Nashir dituliskan (Nashir, 2007), Syafarudin Alwi dan 

Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi dan Hadi, 1999) dan nomor halaman tidak perlu ditulis 

dalam penulisan acuan; 

2. Untuk lebih dari dua penulis, maka penulisan ditambah dengan dkk. Contoh Edy Suandi 

Hamid, Sutrisno Hadi, Syafarudin Alwi, dituliskan (Hamid, dkk,2000); 

3. Untuk kutipan lebih dari dua sumber yang diacu secara bersamaan.Contoh Syafarudin 

Alwi dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi, 1991; Hadi, 1994), dua tulisan atau lebih oleh 

satu penulis (Alwi, 1997; Alwi, 1998); 

4. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama dalam tahun 

penerbitan yang sama, gunakan akhiran a, b, dan seterusnya setelah tahun acuan; 

Contoh: (Alwi, 1992a; Alwi, 1992b); 

5. Kutipan yang berasal dari internet dituliskan dengan menyebutkan nama dan tahun. 
Jika tidak ada namanya, ditulis alamat website-nya.. 

4.4 Penulisan Bab, Sub Bab, Sub-sub Bab 
Penulisan bab, sub bab, sub-sub bab ditentukan sebagai berikut: 

1. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan 

atau laporan pengabdian semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada 

setiap bab. Judul proposal dan laporan pengabdian ditulis simetris dengan huruf Times 

New Roman 14; 

2. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka Romawi (I, II, III, dst), sedangkan 

setiap subbab ditulis dengan angka arab 1.1, 1.2, 1.3, dst. Penulisan sub-subbab 

menggunakan angka Arab 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dst, dan jika ada pemecahan maka 

digunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya); Jika ada pemecahan lagi, penulisan 

dapat menggunakan huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya). Penulisan sub-sub bab 

maksimum adalah 4 level; Contoh 1.1.1.1, 1.1.1.2, dan seterusnya. 

3. Nomor dan judul bab ditulis secara simetris/rata tengah, sedangkan subbab dan sub- 

subbab dimulai dari batas tepi atau margin kiri ruang pengetikan dengan ditebalkan. 

4. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan 

atau laporan pengabdian semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada 

setiap bab. 

4.5 Penomoran Gambar dan Tabel 
Penomoran gambar dan tabel mengikuti nomor bab yang bersangkutan. Misalnya 

Gambar 1.1, Gambar 1.2 terdapat di Bab I. Sedangkan Tabel 2.1, Gambar 2.2 terdapat di 

Bab II, dan selanjutnya. Penulisan judul tabel dan gambar ditulis simetris. 

4.6 Penomoran Halaman 
Penomoran halaman proposal dan laporan pengabdian ditulis dengan cara sebagai 
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berikut: 

1. Penomoran halaman untuk proposal dan laporan penelitian adalah sebagai 

berikut: a. Bagian awal menggunakan angkaromawi kecil (i, ii, iii, dst); 

b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka arab (1,2,3, dst). 

2. Letak nomor halaman proposal penelitian dan laporan penelitian diatur sebagai berikut: 

a. Nomor halaman diletakkan di bawah tengah; 

b. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, 

yang penulisannya dilakukan di kiri atas, untuk nomor halaman lampiran diletakkan 

di bawah tengah. 

4.7 Contoh Penulisan Daftar Pustaka 
4.7.1 Buku Referensi 

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku referensi ditentukan sebagai 

berikut: 

a. Buku dengan satu penulis 

Aunurrohman, C. (2007).Malioboro: Soal Pembangunan Kawasan Pejalan Kaki 

dan Dusta Proyek-Proyek disana. Pustaka Pelajar.Yogyakarta. 

b. Buku dengan dua penulis atau lebih 

Crooks, R.& Baur, K.(1997). Our sexuality (6th ed). Brooks/Cole Publishing 

Company. Pasific Groove. 

c. Karya dalam antologi/kumpulan tulisan/buku 

Lambert, M.J.& Bergin A,E. (1994). The effectiveness of psychotherapy. In A.E. 

Bergin & S.L. Garfiel (Eds), Handbook of psychotherapy and behavior change (pp. 

143-189). New York: John Wiley & Sons, Inc 

d. Buku yang berisi kumpulan artikel (ada editornya) 

Frey R., Ltruscoot, A F, & Kearse, A.L (Eds). (1976). The official encyclopedia of 

bridge (3 rd ed). New York : Crow Publishers,Inc. 

e. Buku dengan penulis dan penerbit sama 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of 

metal disorder (4th ed) Wasshington, D.C. 

f. Dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang 
dan lembaga 

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1999, pasal 4(2) tentang 

ketenagakerjaan.(1990). Djembatan IKAPI.Jakarta. 

g. Karya yang ditulis dengan suatu lembaga sebagai pengarangnya 

Universitas Surabaya. (1994). Pedoman Akademik Universitas Surabaya. 

Surabaya. Universitas Surabaya 
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h. Skripsi/Tesis/Disertasi 

Ernawati, S.Y. (1992). Hubungan antara minat terhadap pelajaran metematika dan 

inteligensi dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas II di SMP Kristen 

Perngadi Surabaya. Skripsi, tidak dipublikasikan. Surabaya: Fakultas Psikologi 

Universitas Surabaya 

4.7.2 Makalah Seminar dan Lokakarya 
Penulisan daftar pustaka yang berasal dari makalah seminar dan lokakarya 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Hastjarja, T.D. (1991). Pendekatan Psikofisika dan Kognitif terhadap Tingkah Laku 

Memilih. Prosiding Lokakarya: Perkembangan Terakhir di Bidang Psikologi, Fakultas 

Psikologi UGM. Yogyakarta, 16-19 Juli 2011 

b. Karya terjemahan 

Engel, J.F., Blackwell, R.D.& Miniard, P.W. (1994). Perilaku Konsumen I. Alih Bahasa: 

FX. Budiyanto Jakarta, Binarupa Aksara 
 
 

c. Artikel dari jurnal profesional 

Frick, R.W. (1996). The Appropriate Use of Null Hypothesis Testing. Psychological 

Method, 4, 379-390 

4.7.3 Artikel Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid 
Penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel harian/mingguan/bulanan 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Artikel dengan Pengarang 

Heru, W. (2006). Pelibatan Masyarakat dalam Pengaturan PKL (People Involvement in 
Arranging the Street Vending), Kompas Jawa Barat,15 Maret, 2006 

b. Artikel tanpa Pengarang (dengan menyebutkan nama surat kabar) 

Kompas. (1993).Efective di Rumah dan di Kantor. Kompas Jawa Barat, 15 Maret 2011, 

hlm 50-52. 

4.7.4 Artikel dari Internet 
Penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel harian/mingguan/bulanan 

ditentukan sebagai berikut: 

Gorsevski, V., Taha, H., Quattrochi,D. and Luvall,J., (1998). Air Pollution Prevention through 

Urban Heat Island Mitigation: An Update on the Urban Heat Island Pilot Project, diakses 

pada tanggal 8 February 2012 dari http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa_doc.pdf 

4.7.5 Peraturan Perundang-undangan 
Penulisan daftar pustaka yang berasal dari peraturan perundang - undangan 

ditentukan sebagai berikut : 
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a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

c. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan 

4.8 Penggandaan Hasil Pengabdian 

Jumlah Laporan Hasil Pengabdian yang diserahkan ke LPPM URINDO terdiri dari 1 

eksemplar hardcopy dan softcopy dalam CD dengan cover berisi identitas pengabdian. 

4.9 Format Poster 
Setiap pengabdi yang sudah menyelesaikan laporan pengabdiannya diwajibkan 

membuat Poster A1 maupun dalam bentuk soft file yang akan dipublikasikan di web 

LPPM. 
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LAMPIRAN 
 

SISTEMATIKA PENGABDIAN MASYARAKAT 

Huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris spasi 1,5 (Kecuali Abstrak, Tabel 
maupun Daftar Isi, Singkatan dan sejenisnya spasi 1) dan ukuran kertas A-4. 

 
 

A. PROPOSAL PENGABDIAN 

Halaman Sampul/Cover (sesuai dengan ciri khas Program Stud) 

Halaman Pengesahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 
 

Ringkasan Pengabdian (maksimal satu halaman); Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan (maksimum satu 
halaman, 150-200 kata). Memuat Kata Kunci (Maksimal 5 Kata) 

 
 

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

BAB II. Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim) 
BAB III. Solusi yang ditawarkan (Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi 
permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra) 

BAB IV. Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan) 
 

BAB V. Biaya Kelayakan Usulan Biaya dan Jadwal Pengabdian (Honorarium (maksimum 
30%), Bahan Habis pakai, Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Rincian/justifikasi anggaran pengabdian 

Biodata ketua dan anggota 

Surat pernyataan ketua pengabdian 

Persetujuan Mitra/Lokasi Pengabdian 



24  

 
 

B. LAPORAN KEMAJUAN 

Halaman Sampul/Cover (sesuai dengan ciri khas Program Studi) 

Halaman Pengesahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 
 

Abstrak (maksimum satu halaman, 150-200 kata). Memuat Kata Kunci (Maksimal 5 Kata) 

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

BAB II. Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim) 
BAB III. Solusi yang ditawarkan (Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi 
permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra) 

BAB IV. Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan) 
 

BAB V. Biaya Kelayakan Usulan Biaya dan Jadwal Pengabdian (Honorarium (maksimum 
30%), Bahan Habis pakai, Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran) 

BAB VI CAPAIAN HASIL PENGABDIAN 6.1 …………… 6.1.1 …………… 6.1.2 …………… 
6.2.1 

 
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
7.1. Kesimpulan 

 
7.2. Rekomendasi 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Sesuai Capaian Kegiatan Pengabdian 
 
 

C. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR 

Halaman Sampul/Cover (sesuai dengan ciri khas Program Studi) 

Halaman Pengesahan 

Kata Pengantar 
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Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 
 

Abstrak (maksimum satu halaman, 150-200 kata). Memuat Kata Kunci (Maksimal 5 Kata) 

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

BAB II. Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim) 
BAB III. Solusi yang ditawarkan (Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi 
permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra) 

BAB IV. Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan) 
 

BAB V. Biaya Kelayakan Usulan Biaya dan Jadwal Pengabdian (Honorarium (maksimum 
30%), Bahan Habis pakai, Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran) 

BAB VI. Hasil Pelaksanaan Pengabdian 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
 

5.2. Saran 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

1. Curiculum Vitae Ketua dan anggota 
 

2. Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian 
 

3. Surat tugas (foto kopi) 
 

4. Surat ijin pengabdian 
 

5. Dokumentasi pengambilan data pengabdian 
 

6. Materi, presensi, gambaran kegiatan,berita acara kegiatan dan lain- lain. 
 

7. Rincian penggunaan anggaran 100% 
 

8. Bukti penggunaan anggaran (kwitansi) 
 

9. Draft Manuskrip dana atau bukti publikasi 
 

Contoh Publikasi Pengabdian dari sponsor/pembiayaan dari dalam/luar institusi: 
 

Pengabdi yang mengajukan proposal pengabdian dengan dana dari sponsor/pembiayaan 
dari dalam/luar institusi disarankan membuat hasil akhir berupa: 1. Poster hasil pengabdian 
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dengan kriteria sebagai berikut: a. Ukuran Kertas A1 b. Poster di cetak sebanyak 1 lembar 
tanpa dibingkai c. Judul pengabdian huruf besar d. Cantumkan Logo sponsor atau mitra (jika 
ada) e. Tuliskan: dari sponsor/pembiayaan dari dalam/luar institusi pada bagian bawah f. Isi 
mencakup : Latar Belakang, Tujuan, Metode/Pelaksanaan dan hasil Pengabdian g. Berikan 
Gambar dan atau Grafik untuk mendukung penampilan poster. 
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LAMPIRAN 
 

CONTOH FORMAT USULAN DAN FORMAT PROPOSAL DAN LAPORAN 
 
 

I. Usulan Program Peneltian Dana RKAT atau Dana HIBAH 
 
 

1.1. Contoh Kulit Muka Usulan Peneltian Dana RKAT atau Dana HIBAH 
 

PROPOSAL PENGABDIAN 
DANA RKAT TAHUN …../……. 

 
 

 
 

( Judul ) 
 
 

Oleh : 
 

Nama Peneliti 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI/BIDANG-BIDANG PEMINATANNYA/FAKULTAS- 
FAKULTAS/PROGRAM STUDI ………. 
FAKULTAS...…………………………….. 

 
 
 
 
 

LEMBAGA PENELITIAN DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA 
TAHUN……… 
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1.2. Lembar Identitas dan Pengesahan Usulan Pengabdian Dana RKAT atau Dana 
HIBAH 

 

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN 
 

PROGRAM PENGABDIAN DANA RKAT ATAU DANA HIBAH TAHUN ……../……. 
 
 

Judul : 
 

Bidang Ilmu : 

Ketua : 

Nama (lengkap dengan gelar akademik) : 
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan 
NIP : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan Sekarang 
Alamat Kantor, Telp./Faks dan e-mail : 
Alamat Rumah, Telp./Faks dan e-mail : 
Jumlah Anggota : ….. orang 
Nama anggota -1 : 
Nama anggota – 2 : 
Kerjasama dg Institusi lain : 
Nama Institusi : 
Alamat : 

 
Usul Jangka Waktu Pengabdian : ................ bulan 
Biaya yang Diusulkan Menyetujui : Rp. 

 
Jakarta, ......... 2022 

Mengetahui, 
Dekan Dosen Peneliti 

 
 
 
 
 

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

Menyetujui, 
Kepala 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
 
 
 
 

Dr. Yeny Sulistyowati, SKM.,M.Si.Med 
NIK. 1027.18.598 
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FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 

PENDANAAN RKAT UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA TAHUN 2022 

Judul PKM : 
Fakultas/Program Studi : 
Tim Pengabdi : 
Nama Ketua TIM Pengabdi : 
Anggota Pengabdi : 
Lokasi PKM : 
Nama Reviewer : 

 
No KRITERIA BOBOT (%) SKOR NILAI 
1 Materi : 

1. Masalah yang ditangani 
2. Tujuan dan manfaat 
3. Metode pendekatan 
4. Fisibilitas kegiatan yang 

diusulkan 

30   

2 Dampak Positif pada 
pengembangan Institusi 

20   

3 Relevansi ruang lingkup 
kegiatan dan inovasi yang 
diusulkan dengan 
bidang/unsur keilmuannya 

15   

4 Keunggulan Inovasi Iptek 
yang diusulkan 

25   

5 Keterkaitan dengan 
Pemberdayaan masyarakat 
di lokasi PKM/Unggulan 
Jurusan 

10   

Jumlah Penilaian 100   
 
 

SKOR : 1,2,4 atau 5 (1=sangat kurang,2=kurang,4=baik,5=sangat baik) 

Hasil Penilaian : 

Catatan Penilai    : 
 

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

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

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

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

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

Jakarta , Maret 2022 

Penilai 
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(URINDO) 
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SURAT KEPUTUSAN 
Nomor : 044/SK.R/UNR/II/22 

 
Tentang 

PEMBERLAKUAN AGENDA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT (PKM) TAHUN 2022 

 
REKTOR UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian 

masyarakat dosen di Universitas Respati Indonesia (URINDO), perlu 
perencanaan waktu sebagai pedoman pelaksanaan; 

b. bahwa perencanaan dimaksud poin (a) berupa agenda penelitian dan 
PKM yang dilaksanakan oleh dosen di semua program studi dalam 
koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Agenda 
Penelitian dan PKM Tahun 2022. 

 
Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2003 
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi. 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi; 

4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021. 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : 
Pertama : Pemberlakuan agenda Penelitian dan PKM Dosen Tahun 2022 Universitas 

Respati Indonesia. 



 

Kedua : Agenda Penelitian dan PKM Tahun 2022 Universitas Respati Indonesia 
digunakan sebagai acuan LPPM dalam melaksanakan kegiatan monitoring 
terkait Penelitian dan PKM Dosen serta Hasil kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dosen dan mahasiswa di Universitas Respati Indonesia. 

 
Ketiga : Lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan surat keputusan. 
 

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) periode tahun 2022. 
 

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 
 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 2 Februari 2022 
Rektor, 

 
 
 
 

Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg., MS 
 

Tembusan Yth : 
1. Para Wakil Rektor 
2. Ketua BPM 
3. Kepala LPPM 
4. Para Dekan 
5. Para KPS 
6. Arsip 



 

 
Lampiran : Surat Keputusan No. 044/SK.R/UNR/II/22 Tanggal 2 Februari 2022 

Tentang Pemberlakuan Agenda Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM) Tahun 2022 

 
 

NO Kegiatan Waktu 
(1) (2) (3) 
1 Sosialisasi Penelitian dan PkM 25 Januari – 24 Februari 2022 

2 Penyerahan proposal 25 Februari – 13 Maret 2022 

3 Seleksi proposal 15 – 20 Maret 2022 

4 Pengumuman Penelitian yang dibiayai 22-25 Maret 2022 

5 Penandatangan Kontrak 26 – 31 Maret 2022 

6 Pelaksanaan Penelitian & PkM 1 April – 31 Juli 2022 

7 Monitoring dan evaluasi Pertama 1-6 Agustus 2022 

8 Penyerahan Laporan Hasil 8-27 Agustus 2022 

9 Publikasi Hasil 29-31 Agustus 2022 

 
 
 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 2 Februari 2022 
Rektor, 

 
 
 
 

Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg., MS 


