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KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen (PKM) Fakultas Farmasi (FF) 

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah. Buku Panduan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas program pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muslim 

Nusantara (UMN) Al Washliyah, terutama mengenai keluarannya yang harus terukur dan 

harus dipublikasikan. Diharapkan, para pengguna mendapatkan informasi yang lengkap untuk 

mengikuti perkembangan yang ada. Buku panduan seperti ini diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan memperoleh informasi yang disebabkan oleh sering tidak terdokumentasikannya 

dengan baik berbagai dokumen dan kebaruannya. Setiap program dijelaskan dalam bab 

terpisah agar mudah dipahami. Perlu lebih 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. Buku Panduan ini diharapkan juga dapat memperlancar 

pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak terkait, namun sama sekali tidak 

dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan. Akhir kata, kami 

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua 

anggota tim penyusun sampai terbitnya panduan ini. 

 
 

Medan,     Oktober 2022  

Tim Penyusun 
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PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

SUMBER DANA UMN AW DAN MANDIRI TAHUN 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu kewajiban dosen di perguruan tinggi adalah melaksanakan program pengabdian 

kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diakui sebagai kinerja dosen 

harus dikoordinasikan oleh Fakultas Farmasi (FF) bersama Lembaga Penelitian & Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LP2M). Oleh  sebab itu, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (UMN 

AW) memberikan kesempatan kepada para dosen untuk melakukan pengabdian secara 

terkoordinir maupun secara mandiri. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, 

bahwa kegiatan pengabdian harus memenuhi standar yaitu: (1) standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat, (2) standar isi pengabdian kepada masyarakat, (3) standar proses pengabdian kepada 

masyarakat, (4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, (5) standar pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat, 

(6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (7) standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat, dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat seperti yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. 

FF bersama LP2M UMN AW mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan 

berkelanjutan (sustainable) menyasar kepada kelompok masyarakat yang beragam. Skema yang 

ditetapkan dalam program pengabdian kepada masyarakat sumber bantuan UMN AW tahun 2022 

ini adalah: 
1. Skema Program Sekolah. 

2. Skema Program Desa. 

3. Skema Rekayasa Sosial dan Karya Seni, dan 

4. Skema Rekayasa Industri. 

 

Sedangkan untuk program pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana mandiri tidak 

dibatasi pada keempat skema di atas. 

Mekanisme yang harus dilakukan oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat adalah: (1) mengajukan proposal, (2) melaksanakan kegiatan pengabdian secara 

terpantau, dan (3) menyampaikan laporan kegiatan kepada LP2M (Gambar 1). Pada kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat sumber dana UMN AW tahun 2022 harus difokuskan pada salah 

satu dari 4 skema di atas dan adanya peningkatan economic community development yang 

merupakan rintisan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat multitahun sehingga 

diharapkan dari kegiatan ini diperoleh keluaran yang telah digariskan dalam luaran wajib dan 

tambahan serta harus menghasilkan proposal multitahun untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana UMN AW harus berkoordinasi 

dengan FF bersama LP2M UMN AW terkait pemilihan tema, jenis kegiatan, dan tempat 

pelakasanaan kegiatan. Sementara, untuk kegiatan pengabdian masyarakat mandiri tidak ada 

pembatasan dalam pemilihan tema, jenis kegiatan dan pelaksanaan kegiatannya. 



2 
 

 

 
 

Gambar 1. Alur Penyusunan Proposal dan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat 

Sumber Dana UMN AW dan Mandiri Tahun 2022 

 
 

Selanjutnya, untuk mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat, maka tim 

pengabdian diharuskan untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan, ketentuan dalam pelaksanaan 

dalam pengabdian, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Memiliki surat mitra bermaterai 6000 

2. Ketentuan jarak lokasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat lebih kurang 100 Km 

3. Mitra dapat dimiliki oleh kelompok dosen multidisiplin dalam pelaksanan pengabdian 

kepada masyarakat, dengan ketentuan berikut: 

a. Jika Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memilih Lokasi mitra di Sekolah, maka 

Tim Pengabdian Masyarakat, wajib memiliki 6 Ketua Tim multidisplin, 

Sebagai contoh: 

No Mitra Sekolah Asal Program Studi Tim Pengabdian 

1  
 

Sekolah Binaan 

Al Washliyah 

Ketua: Program Studi Bahasa Indonesia dan daerah 

2 Ketua: Agribisnis 

3 Ketua: Pendidikan Matematika 

4 Ketua : Akuntansi 

5 Ketua: Pendidikan Bahasa Inggris 

6 Ketua : Bimbingan Konseling 

 

b. Jika Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Lokasi Mitra di Desa/kelurahan, maka 

Tim Pengabdian Masyarakat, wajib memiliki 7 Ketua Tim Multidisiplin: 

Sebagai contoh: 
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No Mitra Sekolah Asal Program Studi Tim Pengabdian 

1  

 
 

Desa X 

Ketua: Agribisnis 

2 Ketua: Hukum 

3 Ketua: Pendidikan Matematika 

4 Ketua : Akuntansi 

5 Ketua: Pendidikan Bahasa Inggris 

6 Ketua : Bimbingan Konseling 

7 Ketua : PG - PAUD 
 

 

B. EMPAT SKEMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu program pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Program ini dapat dilakukan melalui beberapa bentuk 

kegiatan, di antaranya: (1) peningkatan kualitas pembelajaran, (2) Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB), dan (3) pengembangan sekolah model. Secara rinci, setiap kegiatan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peningkatan kualitas pembelajaran, dilakukan melalui kegiatan pendampingan guru 

dalam memanfaatkan media, alat peraga, atau model pembelajaran inovatif dalam proses 

pembelajaran. Output yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah alat peraga, alat 

bantu pembelajaran dan guru model yang didokumentasikan dalam bentuk video 

pembelajaran atau kegiatan yang sesuai dengan keadaan saat ini sebagai contoh era New 

Normal 

b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dilakukan melalui kegiatan pembinaan 

sertifikasi guru dan Uji Kompetensi Guru (UKG). Output yang diharapkan melalui 

kegiatan ini adalah karya inovatif berupa karya ilmiah (bukan dalam bentuk 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)) dan dokumen hasil tes. 

c. Pengembangan evaluasi pembelajaran, dilakukan melalui kegiatan pendampingan untuk 

guru dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran, melalui penilaian auntentik atau 

penilaian abad 21 atau penilaian dalam bentuk Reward apapun, sehingga pembelajaran 

mampu memberikan penilaian dalam setiap aspek awal, proses dan akhir. Output 

diharapkan melalui kegiatan ini adalah menghasilkan lembar penilaian yang tepat 

yang dilengkapi dengan scoring dan rubrik penilaian 

d. Pengembangan sekolah model, dilakukan melalui pendampingan peningkatan kualitas 

pengelolaan pendidikan/manajemen mutu sekolah sehingga akreditasi sekolah meningkat 

dan dapat dijadikan sebagai sekolah model oleh satuan pendidikan lain di sekitarnya. 

Output yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah dokumentasi profil sekolah 

(misalnya website sekolah) dan dokumen delapan standar pendidikan (Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian), dan pengembangan Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS). 

2. Desa 

Desa merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat membangun desa secara swadaya dan 

membantu mengembangkan sumber mata pencaharian masyarakat melalui program 

pendampingan masyarakat atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang berorientasi mendapatkan 

keuntungan (profit oriented). Kegiatan ini harus mencakup pendampingan dalam produksi, 
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pemasaran, manajemen usaha, dan standarisasi produk (ijin usaha, sertifikasi halal, dan sertifikasi 

BPOM/PIRT). 

Selain itu desa juga bertujuan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang tidak produktif 

secara ekonomi agar mampu meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM), Posyandu, Sanitasi Lingkungan Masyarakat, BUMDes dan 

lembaga ekonomi desa lainnya serta mengacu pada program desa serta mampu memberikan 

kontribusi dalam pembetukkan karakter masyarakat sesuai dengan proses pergaulan. 

 
3. Rekayasa Sosial dan Seni 

Rekayasa sosial dan seni merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk 

menerapkan hasil penelitian dan atau pemikiran dalam upaya peningkatan produk dan kerajinan. 

Kegiatan rekayasa sosial dan seni bukan hanya mampu menghasilkan produk dan karya seni, 

namun mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Konteks program 

rekayasa sosial dan seni meliputi : 

a. Penerapan hasil penelitian daur ulang limbah menjadi produk dan karya seni. 

b. Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk membentuk komunitas seni, ekonomi, sosial 

budaya, yang menghasilkan produk karya seni berupa tarian yang didokumentasikan, ukiran, 

anyaman, tenunan, handycraft dan produk lainnya, 

c. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal seperti makanan/minuman tradisional, seni 

tradisional, cerita tradisional, dan permainan tradisional. 

 
4. Rekayasa Industri 

Rekayasa industri merupakan program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan 

produktivitas usaha individu atau kelompok masyarakat tertentu melalui penerapan teknologi 

tepat guna, rancang bangun alat bantu peningkatan produksi, digitalisasi UKM melalui 

pengembangan dalam bentuk E-commerce dan e-marketing (perniagaan dan pemasaran secara 

online). E-payment (pembayaran online), E-bookeeping (pembukuan berbasis aplikasi). E-storage 

(penyimpanan data berbasis cloud), dan Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai e- 

branding. Selain itu rekayasa industri dapat dilakukan dalam meningkatkan produk UKM ke 

industri yang lebih besar dan modern, seperti packaging, teknologi pengalengan makanan, dan 

beberapa upaya pengembangan produksi dalam kualitas ekspor. 

 
 

C. KARAKTERISTIK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Program Pengabdian kepada Masyarakat sumber dana UMN AW dan Mandiri Tahun 2022 

dilaksanakan oleh tim-tim dosen FF UMN AW di bawah koordinasi LP2M UMN AW. Desain 

kegiatan pengabdian ini mengacu pada kerangka yang dikembangkan oleh Lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat UMN AW (Gambar 2). Jangkauan kegiatan pengabdian mencakup seluruh 

kabupaten/kota di Sumatera Utara, terutama untuk kabupaten/kota yang menjadi mitra LP2M 

UMN AW. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung pendanaan yang 

bersumber dari UMN AW dan mandiri. Alokasi proposal yang diterima disesuaikan dengan 

jumlah dan kualitas proposal yang diajukan dosen setiap fakultas yang ada di UMN AW. Dosen 

Pascasarjana merupakan dosen fakultas, sehingga dihitung sebagai bagian dari fakultas. 
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Gambar 2. Kerangka Dasar Program Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana UMN AW 

dan Mandiri Tahun 2022 

 

 

 
 

Gambar 3. Peta Jalan PkM Farmasi UMN Al Washliyah 

 
Kegiatan PkM di lingkungan FF UMN Al Washliyah untuk seluruh program studi dibawah 

naungannya didesain berada di dalam jalur peta jalan universitas agar prinsip dan peta jalan yang telah 

ditentukan dapat tercapai. Melalui kegiatan rutin berupa penyuluhan dan pelatihan serta pemberdayaan 

terjalin hubungan komunikasi yang baik antara FF dengan masyarakat. Skema PkM ini menggambarkan 

keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam transfer ilmu pada masyarakat diharapkan dapat memberikan 

respon balik dan tanggapan dari masyarakat itu sendiri untuk membentuk komunitas sehat dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
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D. TUJUAN 

Secara umum kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana UMN AW dan 

Mandiri Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif civitas akademika UMN AW 

dalam rangka penerapan iptek dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara. Secara khusus, kegiatan ini bermakna sebagai upaya: 

1. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Desa Berbasis Islam. 

2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Sekolah Berbasis Islam. 

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Rekayasa Sosial dan Karya 

Seni Berbasis Islam, dan 

4. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Rekayasa Industri Berbasis 

Islam. 

 
E. RUANG LINGKUP 

Mengacu pada kerangka dasar (Gambar 2), alur proses (Gambar 1) dan tujuan Program 

Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana UMN AW dan Mandiri Tahun 2018, kegiatan 

pengabdian difokuskan pada empat lingkup kegiatan, yakni: 

1. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Desa. 

2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Sekolah. 

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Rekayasa Sosial dan Karya 

Seni. 

4. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Rekayasa Industri. 

 
F. LUARAN 

Hasil yang diharapkan dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana UMN AW 

dan Mandiri Tahun 2022 ini dibagi dalam luaran wajib dan luaran tambahan. 

1. Luaran Wajib Program Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana UMN AW dan Mandiri 

Tahun 2022 meliputi: 

a. Satu artikel yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN online atau; 

b. Prosiding dari seminar nasional ber-ISBN online; 

c. Publikasi pada media massa cetak/online/repocitory Perguruan Tinggi; 

d. Video pelaksanaan kegiatan; 

e. Rekomendasi topik riset dari hasil pengabdian; 
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2. Luaran Tambahan Program Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana UMN AW dan 

Mandiri Tahun 2022 meliputi: 

a. Metode atau sistem; 

b. Produk (barang atau jasa) 

c. Hak Kekayaan Intelektual. 

d. Buku ber-ISBN. 

e. Inovasi Teknologi Tepat Guna. 

f. Publikasi Internasional. 

 

G. KRITERIA 

 
ASPEK URAIAN 

Karakteristik □ Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Sumber 

Dana UMN AW dan Mandiri Tahun 2022 secara spesifik 

mengacu kepada empat skema yang tercantum di atas. 
□  Terbentuknya komunitas masyarakat yang siap bermitra 

pada program pengabdian kepada masyarakat yang bersifat 
multi tahun. 

□ Tersusunnya proposal pengabdian masyarakat yang bersifat 
multi tahun untuk diajukan ke DPRM. 

□ Proposal yang diajukan bukan merupakan proposal yang 
sudah dan atau sedang dalam proses pengusulan atau 
pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang 
didanai dari sumber lain. 

□ Semua produk yang dihasilkan dalam program ini menjadi 
milik UMN AW. 

□ Setiap penyerahan produk harus melampirkan berita acara 
atas nama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (format 

terlampir). 

Dosen Pengusul □ Ketua tim pengusul adalah dosen tetap di Universitas 

Muslim Nusantara Al Washliyah dengan sekurang- 

kurangnya berpendidikan S2, golongan III-A. 

□ Ketua tim pengabdian diutamakan memiliki track record 

penelitian/ pengabdian dan atau publikasi ilmiah 
(pertemuan ilmiah, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah lainnya) 
yang relevan dengan tema pengabdian. 

□  Tim dosen pengabdi terdiri dari beberapa dosen yang 
mempunyai latar belakang multidisplin sesuai substansi 
pengabdian dan sasaran pengabdian. 

□ Seorang dosen hanya boleh terlibat maksimal dalam 2 judul 

pengabdian yaitu satu menjadi ketua tim dan satu lagi 
menjadi anggota tim. 

□ Tim pengabdi tidak   pernah melakukan tindakan tercela, 
sehingga kredibilitasnya sebagai dosen menjadi terganggu. 

□ Tim pengabdi terdiri dari Kelompok Pengabdian (Jika Mitra 

Sekolah memiliki 6 Tim Pengabdian dan Desa memiliki 7 

Tim Pengabdian) 

Desain Metode Sesuai kerangka dasar yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2. 
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 □ Desk evaluation (aspek administrasi dan akademik) 

□ Perbandingan usulan yang layak dari setiap fakultas 

□ Kompetisi tingkat universitas 
□ Dilakukan melalui penelaahan kelayakan proposal oleh tim 

reviewer FF dan LP2M UMN AW 

□ Rapat Keputusan Pemenang 
□ Pengumuman Pemenang 

Monev □  Dilakukan monitoring lapangan serta monitoring 

kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan. 

□ Seminar hasil kegiatan pengabdian dikoordinasikan oleh 
FF dan LP2M UMN AW. 

Luaran 1. Luaran Wajib Program Pengabdian kepada Masyarakat 

Sumber Dana UMN AW dan Mandiri Tahun 2022 meliputi : 

a. Satu artikel yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN 

online atau Prosiding dari seminar nasional ber-ISBN 

b.  Publikasi   pada   media massa   cetak/online/repocitory 

Perguruan Tinggi 

c. Publikasi video pelaksanaan kegiatan 

d. Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, 

serta nilai tambah barang, jasa, diversivikasi produk, atau 

sumber daya lainnya sesuai dengan jenis yang diusulkan) 

e. Rekomendasi topik riset dari hasil pengabdian. 
 

2. Luaran Tambahan Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sumber Dana UMN AW dan Mandiri Tahun 2022 meliputi: 

a. Metode atau sistem; 
b. Produk (barang atau jasa) 

c. HKI 

d. Buku berISBN 

e. Inovasi TTG 

f. Publikasi Internasional 

Biaya Jumlah dana tiap judul antara lain: 
Rp. 2.500.000,00 s.d. Rp.5.000.000,00 untuk Prodi Farmasi 

(jika menghasilkan produk) 

Rp. 2.500.000,00 s.d. Rp.3.000.000,00 untuk Prodi di luar 

Farmasi. 

Waktu Pelaksanaan □1-6 (enam) bulan 

Penerimaan Proposal □ Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata 

pengusul, dan surat kesepakatan kerja sama mitra harus asli. 
□ Usulan proposal disimpan menjadi satu file dalam format pdf 

dengan ukuran 5 MB dan diberi Nama Ketua Pelaksana_ 
Fakultas_UMN AW LP2M_2022.pdf diupload di 

https://bit.ly/proposalpengabdianumnaw2020 dengan email 

gmail masing –masing dosen. 
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Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran 

yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. 

Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang 

diusulkan. 

Kata kunci maksimal 5 kata 

H. FORMAT PROPOSAL 
 

RINGKASAN 
 
 

 

 

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan 

permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut. 

1. ANALISIS SITUASI 
Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang 

mencakup hal-hal berikut. 

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif 

• Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra. 
• Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra. 

• Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra. 

b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif 

• Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra. 
• Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra. 

• Uraiankan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha. 

• Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra 

c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial 

• Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan 

data dan gambar/foto. 

• Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan 

layanan 

kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air 

bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain. 

2. PERMASALAHAN MITRA 

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan prioritas mitra yang 

mencakup hal-hal berikut ini. 

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif: penentuan permasalahan 

prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra. 

b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif: penentuan permasalahan prioritas 

mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama. 

c. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial: nyatakan persoalan prioritas 

mitra dalam layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan 

lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain. 

d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan 

prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PKM. 
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Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi 
yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap 

bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut. 

a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus 

terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra. 

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

dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi 

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

permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif 

secara ekonomi / sosial. 

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

dikuantitatifkan. 

d. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

Jadwal pelaksanaan PKM disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan 

memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 

PENDAHULUAN 
 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

METODE PELAKSANAAN 
 
 

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau 

langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk mengatasi 

permasalahan sesuai tahapan berikut. 

1. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan mengarah ke ekonomi 

produktif, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 

(dua) bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti: 

a. Permasalahan dalam bidang produksi. 

b. Permasalahan dalam bidang manajemen. 

c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain. 

2. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, nyatakan tahapan atau 

langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik 

yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang 

meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, 

kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain. 

3. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. 

4. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di 

lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan. 
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Daftarpustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka. 

Gambaran iptek berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan 

diimplentasikan di mitra sasaran. 

Peta lokasi mitra sasaran berisikan gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan 

penjelasan jarak mitra sasaran dengan PT pengusul. 

JADWAL 
 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10.              

11              

12              

13              

14              

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

GAMBARAN IPTEK 
 

 

 

 

PETA LOKASI MITRA SASARAN 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran PKM 
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul. 

Lampiran 3. Surat Keterangan Ketua Pengusul 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra bermaterai Rp.6.000. 

Lampiran 5. Target Luaran 
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I. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pengabdi melalui beberapa tahapan 

yaitu: 

 

a. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut. 

1) Pelaksanaan PKM diawali dengan membuat kontrak PKM. 

2) Kontrak PKM dilakukan setelah usulan PKM ditetapkan dan diumumkan melalui website 

LP2M UMN AW dan salinan pengumuman yang didistribusikan ke masing-masing Fakultas. 

3) Penandatanganan kontrak PKM dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan 

usulan. 

4) Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana PKM akan berlangsung setelah 7 (tujuh) 

hari kerja sejak tanggal surat pengumuman disampaikan. 

5) Penandatanganan kontrak PKM dilaksanakan antara Ketua LP2M UMN AW dan ketua 

pelaksana PKM. 

6) Pelaksanaan PKM mengacu pada butir-butir kontrak PKM. 

7) Kontrak PKM sekurang-kurangnya berisi: 

(a) Pejabat penandatangan kontrak 

(b) Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak 

(c) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana PKM 

(d) Masa berlaku kontrak 

(e) Target Luaran 

(f) Hak dan kewajiban 

(g) Pelaporan PKM 

(h) Monitoring dan evaluasi 

(i) Perubahan tim pelaksana dan substansi PKM 

(j) Pajak 

(k) Kekayaan Intelektual 

(l) Force majeure 

(m) Sanksi 

(n) Sengketa 

 

b. Tahap Pengawasan 

Sasaran pengawasan meliputi tim pelaksana PKM dan mitra kegiatan dengan mengikuti 

ketentuan sebagai berikut. 

1) Pengawasan pelaksanaan PKM dilakukan oleh gugus tugas yang ditunjuk oleh FF bersama 
LP2M UMN AW dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi. 

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh gugus tugas yang dimaksud selambatnya 

pada kurun waktu 30 hari sebelum tanggal kontrak PKM berakhir guna memastikan bahwa 

pelaksanaan PKM oleh tim pelaksana telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

dipaparkan didalam kontrak PKM. 

3) FF bersama LP2M UMN AW memfasilitasi keperluan gugus tugas yang ditunjuk didalam 
melaksanakan monitoring dan evaluasi. 
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4) Jika terdapat perubahan informasi terkait pelaksanaan dan mitra kegiatan, tim Pelaksana PKM 

wajib memfasilitasi gugus tugas yang ditunjuk dalam memberikan informasi yang lengkap 

terkait perubahan yang dimaksud. 

 

5) Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi disajikan dalam Buku panduan program PKM yang 

bersumber dari Dana UMN AW dan Mandiri Tahun 2022. 

6) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan oleh masing-masing gugus tugas 

Kepada FF bersama LP2M UMN AW didalam rapat internal. 

7)  Ketua LP2M UMN AW wajib memberikan umpan balik kepada tim pelaksana untuk 

peningkatan penjaminan mutu yang berkelanjutan. 

 

c. Tahap Pelaporan 
Pelaksana pengabdian berkewajiban memberikan laporan akhir dengan mengikuti ketentuan 

sebagai berikut. 

1) Ketua Pengabdian kepada Masyarakat wajib membuat Laporan Akhir Tahun Pengabdian 

kepada Masyarakat melalui FF dan LP2M UMN AW. 

2) Ketua Tim Peneliti wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Aset (untuk yang tidak ada 

aset)/Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang 

ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

berlaku). 

 

Format laporan Akhir pengabdian kepada masyarakat mengikuti sistematika sebagai 

berikut: 

 

Laporan Akhir Pengabdian Program (Sesuaikan dengan program yang di ambil) yang ditulis 

menggunakan Font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 

ringkasan 1 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai 

berikut: 
 

*DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL (Warna Hijau) 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

BAB 1 PENDAHULUAN 

BAB 2 TARGET DAN LUARAN 

BAB 3 METODE PELAKSANAAN 

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 5 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Wajib) 

Lampiran 2. Publikasi di Media Cetak (Sudah Terbit) (Wajib) 

Lampiran 3. Berita acara Kegiatan (Wajib) 



14 
 

Lampiran 4. Absensi Kegiatan (Wajib) 

Lampiran 5. Artikel (Wajib) 

Lampiran 6. Borang Penilaian Monev (Wajib) 

Lampiran 7. Video Kegiatan (Upload ke Youtube) (Wajib) 

Lampiran 8. Foto Kegiatan (Wajib) 

 
J. PENUTUP 

Demikian Panduan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari Dana 

UMN AW dan Mandiri Tahun 2022 ini dan semoga dapat menjadi acuan bagi penyusunan usulan 

dan pelaksanaan program PKM yang bernilai tambah bagi institusi serta bagi pembangunan 

masyarakat Indonesia. 
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K. LAMPIRAN 

Format Halaman Pengesahan Laporan UMN AW/Mandiri 

 
HALAMAN PENGESAHAN 

Program Kemitraan Masyarakat 

 

Judul Pengabdian : 

 

 
Ketua Pengabdian 

a. Nama Lengkap : 
b. NIDN : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor Hp/Surel : 

Anggota Pengabdian(1) 

a. Nama Lengkap : 

b. NIDN : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

Anggota Pengabdian(2) 

a. Nama Lengkap : 

b. NIDN/NPM : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

Lama Pengabdian : 

Keseluruhan 

Usulan Pengabdian : 

Tahun ke- 

Biaya Pengabdian : 

- diusulkan ke DRPM : Rp. 

- dana internal PT : Rp. 

- dana Mandiri : Rp. 

Biaya Pengabdian : Rp. 

Keseluruhan 

Mengetahui Medan, .......................... 2022 

Dekan Fakultas …………. Ketua Pengabdi 

 

 

 

(……………………… ) (………………………………..) 

NIDN: ……………….. NIDN: ……………. 

 
 

Ketua LP2M UMN Al Washliyah 

 

 
 

(……………………………..) 

NIDN: ……………… 
*) Semua tanda tangan harus asli dan bukan hasil pemindaian 
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*KOP SURAT MITRA JIKA ADA 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama : 

Jabatan : 

Alamat : 

No Hp : 

 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama sebagai mitra dengan Universitas 

Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (Program Kemitraan Masyarakat) yang diusulkan oleh: 

Nama Ketua Tim Pengusul : 

NIDN : 

Program Studi : 

Perguruan Tinggi : 

 
Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha/sekolah/desa kami. 

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan 

Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam 

wujud apapun juga. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada 

unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 

 
 

Medan, .......................... 2022 

Yang menyatakan, 

 
 

Materai 6000 

Tanda tangan + Cap 

 
 

(Nama Lengkap Pemimpin Mitra) 
 

 

 
*) Semua tanda tangan harus asli dan bukan hasil pemindaian 
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BERITA ACARA 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
 

Pada hari ................., tanggal ........................, dari pukul ............, sampai pukul ........... 

 

bertempat di ................................................................................................................................. 

 

, telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul: 

 

“.................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................”. 

 

 
 

Medan , ............................ 20 

Pendamping, Ketua pelaksana, 
 

 

 

 

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

NIDN: 

 

 
Mengetahui, 

Ketua LP2M UMN AW, 

 

 

 
(…………………………………………) 

NIDN: 
 

 

 

 

 
 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH 

Kampus B UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan Telp. (061) 7867044 

http://lp2m.umnaw.ac.id 

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

http://lp2m.umnaw.ac.id/
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DAFTAR HADIR KEGIATAN 

Tanggal Pelaksanaan : 

Tempat Pelaksanaan : 

 

No Nama Alamat Tanda Tangan 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Mengetahui, 

Ketua LP2M UMN AW, Ketua Pelaksana, 

 

 

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

NIDN: NIDN: 

 

 

 
*)Apabila jumlah hadir melibihi jumlah yang ada di atas harap untuk di print rangkap 2 atau lebih. 

 

 
 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH 

Kampus B UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan Telp. (061) 7867044 

http://lp2m.umnaw.ac.id 

http://lp2m.umnaw.ac.id/
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Format Berita Acara Serah Terima 

 
BERITA ACARA SERAH TERIMA 

Nomor : ........... / ........... / ......... /2018 

 
Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :…../ LP2M- 

UMNAW/C.12/2022 tanggal ............................, yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
I Nama : 

 NIP/NIDN : 

 Jabatan : 

 Alamat : 

 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat       Program       Kemitraan       Masyarakat yang berjudul 

“..................................................................................................................................... 

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

..........” yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
 

 

 

II. Nama : 

 Jabatan : 

 Alamat : 
 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
Dengan telah selesainya pekerjaan Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat, pada tanggal 

......................bulan. ............................ tahun dua ribu delapan belas, sepakat untuk melakukan 

serah terima hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan program Program Kemitraan 

Masyarakat dan mengimplementasikan barang/peralatan berupa : 

“......................................................................................................“       yang   diperoleh   dari 

kegiatan Program Kemitraan Masyarakat PKM di 

“.................................................................................................................................................... 

....” 

 
Pasal 2 

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil kegiatan Program 

Kemitraan Masyarakat “PKM"; berupa 

“.................................................................................. “, sebagaimana terinci dalam 

Lampiran; 
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(2) PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari 

PIHAK PERTAMA. 

Pasal 3 

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya, bermaterai cukup, dan dalam 

rangkap 2 (dua) dimana satu berkas dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu berkas 

lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum 

yang sama untuk dipergunakan sebagimana mestinya. 

 
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, 

Yang Menerima, Yang Menyerahkan, 

 

 

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

NIDN: 

 
Mengetahui/Menyetujui 

Ketua LP2M UMNAW, 

 

 

 
(…………………………………….) 

NIDN: 
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Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang 

 
Nomor : ......./......./......./....... 

Tanggal : 

Judul : 

Ketua : 

Luaran Produk : 

Alokasi Dana Kontrak : 

 
Penempatan Barang Inventaris : 

 

 
No 

Peralatan 

Nama Barang Spesifikasi 
Tahun 

Perolehan 
Volume Harga Satuan Jumlah Harga 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, 

Yang Menerima, Yang Menyerahkan, 

 

 

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

NIDN: 

 
Mengetahui/Menyetujui 

Ketua LP2M UMNAW, 

 

 
(……………………………………….) 

NIDN: 
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LAPORAN AKHIR 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

SUMBER DANA UMN AW/MANDIRI 

“JUDUL PKM” 

Ketua 

NIDN 

Anggota 1 

NIDN 

Anggota 2 

NPM 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Dibiayai oleh Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, sesuai dengan Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Bagi Dosen Tahun Anggaran 2019 

sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian 

Masyarakat. 

Nomor: (Sesuai No Surat Kontrak) 

JURUSAN … 

FAKULTAS … 

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL-WASHLIYAH 

DESEMBER TAHUN 2019 

Format Laporan Akhir Kegiatan 
 

Halaman Sampul 
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Format Biodata Tim Pengusul 

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA 
 
 

A. Id entitas Diri  

1 Nama  

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Akademik  

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya  

5 NIDN  

6 Tempat dan Tanggal Lahir  

7 E-mail  

8 Nomor Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 Nomor Telepon/Faks  

11 
Lulusan yang telah 
dihasilkan 

 

12 
Mata Kuliah yang diampu  

 

B. Riwayat Pendidikan 

No.  S1 S2 

1 Nama Perguruan Tinggi   

2 
Bidang Ilmu   

3 Tahun Masuk – Lulus   

4 
Judul 
Skripsi/Tesis/Disertasi 

  

 

5 
Nama 

Pembimbing/Promotor 

  

  

 

 
 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis maupun 

Disertasi) 

 
No. 

 
Tahun 

 
Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1     

2     

 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah 
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    (Juta Rp) 

1 
    

   

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/No./Thn. 

1    

2    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

 
No. 

 

Nama Pertem. 

Ilmiah/Seminar 

 
Judul Artikel 

 
Waktu dan Tempat 

 
1 

   

 
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jmlh. 

Halaman 
Penerbit 

1     

2     

 
H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun 

Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1     

2     

 
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

dalam 5 Tahun Terakhir 

 
 

No. 

Judul/Tema/Jenis 

Rekayasa 

Sosial Lainnya yang 

telah 
Diterapkan 

 
 

Tahun 

 
Tempat 

Penerapan 

 
Respon 

Masyarakat 

1     

 
J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 

 

 
No. 

 
Jenis Penghargaan 

Institusi Pemberi 

Penghargaan 

 
Tahun 

1    
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudikan hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Pengabdian Masyarakat 

Medan, ...................... 20 

Tanda     Tangan     Harus     Asli! 

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

NIDN. 
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Format Lampiran Video Kegiatan yang di upload ke youtube 

- PrintScreen seperti gambar dibawah 

- lampirkan URL seperti gambar di bawah 
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Format Lampiran Publikasi di Media Cetak/Online (Sudah Terbit) 

Terlihat jelas dan masukkan Nama Koran dan tanggal publikasi. 
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Desember 2019 

Dibiayai oleh Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, sesuai 

dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Bagi 
Dosen Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan 

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat. 

Nomor: (Sesuai No Surat Kontrak) 

 

 

“JUDUL PKM” 

Contoh Warna Pada Cover Laporan Kegiatan 
 

 

 

. 
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MONITORING DAN EVALUASI 

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT 

 
Judul Kegiatan :… …… …………  …………  ……………  …………   

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

Ketua Tim Pelaksana :…………………………………………………….  

NIDN :………………………………………………………….. 

Perguruan Tinggi :………………………………………………………….. 

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

Jangka Waktu Pelaksaan :………………………………………………………….. 

Biaya : Rp. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 

Skor Nilai 

 
1 

Publikasi ilmiah di 
jurnal/prosiding 

Tidak 
ada 

Draft Submitted 
reviewed accepted terbit 10 

  

Publikasi pada media masa 
(cetak/elektronik) 

tidak ada draf editing Terbit 
15   

Publikasi Video Di Youtube 
tidak ada draf editing Terbit 

10   

2 
Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai 

tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) 25 
  

3 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) 20   

 

4 
Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, 

keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) 

20   

Jumlah 100   

Keterangan: 

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) 

Nilai : bobot × skor 

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: tidak ada draft; 3) draft ; 5). Submitted/reviewid/editing; 6).Accepted :; 7). Terbit 

Komentar Penilai: 

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

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

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

 
Medan, Desember 20 

Penilai, 

 

 

 

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

 

*) Borang wajib dibawa pada saat monev dan di lampirkan padalaporan akhir. 


