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KEPUTUSAN KETUA STIKes RESPATI TASIKMALAYA 

Nomor : 045/ KEP / KET-STIKes.RESPATI / IX / 2021 

 

TENTANG; 

 

PENETAPAN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STIKes RESPATI  

 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati   

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan di lingkungan STIKes 

Respati Tasikmalaya perlu dilakukan pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat secara terencana, bermutu, terarah, dengan melibatkan 

seluruh komponen sivitas akademika; 

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat tersebut, diperlukan pedoman pengabdian kepada 

masyarakat sebagai acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, 

sekaligus menjadi rujukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;  

c. bahwa untuk hal tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua 

STIKes Respati Tasikmalaya. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 
Guru dan Dosen; 

3. Undang-Undang N0. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Peraturan Perguruan 

Tinggi; 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada 

Perguruan Tinggi; 

9. Surat Keputusan Mendiknas No. 227/D/O/2002 tentang pemberian 

izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Sekolah Tinggi 

mailto:surat@stikesrespati_tsm.ac.id
http://www.stikesrespati_tsm.ac.id/


Pedoman penabdian kepada masyarakat STIKes Respati  Page 5 
 

Ilmu Kesehatan (STIKes) Respati Tasikmalaya diselenggarakan oleh 

Yayasan Pendidikan Respati Tasikmalaya; 

10. SK Keputusan Direktur/ CEO BUPP Respati No. 02/Kep/Dir. BUPP/ 

PP/ IV/ 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STIKes 

Respati Tasikmalaya; 

11. Surat Keputusan Ketua STIKes Respati Tasikmalaya 

No:017/A/KEP/KET-STIKes.RESPATI/III/2016, tentang Perubahan 

dan Pembentukan Organisasi dan Tatanan Kerja STIKes Respati 

Tasikmalaya; 

12. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Respati Nomor: 

292/SK.Ket/YARES/XII/2016 tentang STATUTA STIKes Respati. 

 

MEMUTUSKAN ; 

Menetapkan  : PENETAPAN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT STIKes RESPATI  

Pertama  : 

 

Memberlakukan pedoman pengabdian kepada masyarakat STIKes 

Respati Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan 

ini bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

 

Kedua  : Pedoman pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

diktum kesatu  menjadi panduan dan acuan dasar pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat segenap civitas STIKes Respati Tasikmalaya; 

 

Ketiga  : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan; 

 

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan ditetapkan kemudian 

melalui keputusan Ketua STIKes Respati Tasikmalaya dan apabila 

ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini ini akan 

diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

       

Ditetapkan di : Singaparna-Tasikmalaya 

Pada Tanggal : 04 September 2021 

 

STIKes Respati Tasikmalaya 

Ketua, 

 

 

 

 

Dadan Yogaswara, SKM.,MKM 

NIK. 220.01.0603.008 
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1. BPH Yayasan Pendidikan  Respati  

2. Para Wakil Ketua STIKes Respati Tasikmalaya 

3. Ka. LPPM dan LPMI STIKes Respati Tasikmalaya 

4. Para Ketua Program Studi STIKes Respati Tasikmalaya 

5. Arsip,- 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesempatan yang 

diberikan,sehingga buku Pedoman Pengabdian kepada masyarakat STIKes Respati  ini dapat 

terselesaikan. Secara umum, buku ini adalah merupakan revisi dari buku Pedoman Pengabdian 

Kepada Masyarakat ahun 2020  yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Hal 

mendasar revisi pada edisi ini adalah bahwa topik setiap usulan pengabdian kepada masyarakat 

harus merupakan bagian dari bidang yang  ada di dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

2017- 2045. 

Buku pedoman  Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengatur jalannya pelaksanaan 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu bagian dari tridarma perguruan 

tinggi. Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi terhadap selesainya penyusunan buku pedoman ini. Kritik dan saran sangat 

diharapkan guna perbaikan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini bisa menjadi panduan 

dan bermanfaat. 

 

 

Tasikmalaya, September 2021 

             

 

 

 

            Tim penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan PENGBDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 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 PENGBDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 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. 

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) 

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 PENGBDIAN 

KEPADA MASYARAKAT, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam 

pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional PENGBDIAN KEPADA 

MASYARAKAT dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem 

PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT 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 
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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 PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT, pengembangan, dan penerapan iptek 

yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. 

Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan 

tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang 

yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, 

Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi. 

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristekdikti mempunyai misi 

yaitu 1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas; dan 2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk 

menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab 

permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi 

pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan 

penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permenristekdikti No. 13 

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat 

agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, 

termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu Perguruan 

Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan 

sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas. 

Seperti halnya pelaksanaan PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT, setiap 

perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar 

Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait 

dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagai berikut. 

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang 
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meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat 

berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian 

sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar. 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal  

tentang: 

a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar 

hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil PENGBDIAN KEPADA 

MASYARAKAT atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT 

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna 

yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan 

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 

Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: 

a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa 

pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; 

c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, 

menjamin keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di 

perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus 
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diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses 

dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 

penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; 

c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat 

dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, 

terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya 

masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang 

relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan 

pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang 

meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 

b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang 

ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 

dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan 

kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman 

rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk 

proses pembelajaran dan kegiatan PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT serta harus 
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memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja 

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada 

masyarakat dengan bentuk lembaga PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT dan 

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun 

dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan 

mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi 

pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 

d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga 

untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan 

menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke 

pangkalan data pendidikan tinggi. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan 

kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau 

instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib 
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menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB II 

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

A. KEWAJIBAN  HASIL PENGBDIAN KEPADA MASYARAKAT  

 

Para pelaksana PkM memiliki kewajiban menghasilkan PkM merupakan hasil Pkm 

dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil 

pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 

dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat 

guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul 

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 

 

B. JENIS LUARAN PkM 

Hasil PkM wajib dipublikasikan. Publikasi ilmiah merupakan hasil PkM atau 

pemikiran yang ditulis dan dipublikasikan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika 

keilmuan. Selain karya yang dihasilkan harus bermutu, tempat publikasi juga harus dipilih 

sesuai dengan kriteria, yang menjamin kelayakan suatu naskah (baik dari segi substansi 

maupun tampilan) sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan. Kewajiban dosen 

adalah mengkomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil PkM, pengembangan, pemikiran, 

kajian, maupun analisis ilmiah. 

1. Publikasi ilmiah  

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 

60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara 

lain melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. 

a) Mempublikasikan karya ilmiah yang dipercaya berperan penting dan menjadi salah satu 

indikator kemajuan suatu negara. 

b) Melaksanakan kewajiban melakukan publikasi ilmiah untuk semua dosen sebagai seorang 

ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

menyebarluaskannya kepada masyarakat. Kewajiban publikasi ilmiah ini telah diatur oleh 

Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan 

Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor 
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Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. 

Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan akademik 

asisten ahli dan lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 

Kreditnya. Dalam Permen PAN & RB tersebut dosen yang ingin memperoleh jabatan 

akademik asisten ahli, atau kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor, atau dari lektor kepala 

harus memiliki publikasi ilmiah. 

2. Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada 

seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah 

menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria 

tertentu berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Kekayaan 

Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI (http://www.hki.co.id/hki.html). 

Hak Kekayaan Intelektual meliputi: 

a. Paten. Paten adalah merupakan perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat 

teknologi, yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu 

kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau 

proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 

b. Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi 

ataukomposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. 

c. Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatisberdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyatatanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

 

 

http://www.hki.co.id/hki.html
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Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi 

pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. 

d. Pemuliaan Varietas Tanaman (PVT). Proses pemuliaan tanaman - mulai dari persilangan 

hingga rekayasa genetika - berpeluang melahirkan varietas tanaman baru yang memiliki 

keunggulan dan manfaat lebih dari varietas yang ada sebelumnya. Hak PVT memberikan 

perlindungan berupa hak eksklusif atas varietas tanaman hasil pemuliaan yang terbukti dan 

teruji baru, unik, seragam dan stabil. 

e. Merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 

f.  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah 

kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurangkurangnya 

satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam 

suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan 

pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau 

setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari 

elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta 

dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi 

elektronik. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut 

merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak 

merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Cara mengajukan permohonan 

pendaftaran DTLST dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-

indikasi-geografis  

g. Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan 

usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan 

Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau 

informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak 

diketahui oleh masyarakat umum. 

https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis
https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis
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h.  Lisensi dan Waralaba. Kemampuan seorang kreator untuk mengijinkan atau melarang 

siapapun memanfaatkan karyanya, khususnya untuk tujuan komersial, adalah esensi utama 

dari adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Lisensi menjadi sarana yang paling 

lazim dipergunakan para pemegang HKI untuk menarik manfaat dari hak ekonomi yang 

dimilikinya. 

 

3. Buku Bunga Rampai Berisi Karya Tulis Ilmiah (KTI) Hasil Pemikiran 

 

Selain dipublikasikan dalam buku ilmiah, prosiding dan jurnal, maka KTI sebagai luaran 

PkM dapat dipublikasikan secara bersama-sama dalam bentuk buku Bunga Rampai, yaitu 

kumpulan beberapa KTI dengan satu topik yang sama. Buku Bunga Rampai dapat ditulis 

secara bersama-sama oleh dosen dan atau mahasiswa. Setiap bab ditulis oleh  penulis yang 

berbeda-beda. Keseluruhan bab dikompilasi oleh tim editor sesuai dengan bidangnya. Secara 

garis besar Bunga Rampai (Book Chapters) memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk 

buku ilmiah, tetapi berbeda dalam hal prakata/prolog yang mengantarkan keseluruhan isi dan 

dalam hal penutup/epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. 

 

4. Buku ajar  

Buku Ajar berisi materi mata kuliah tertentu, sehingga bersifat sangat spesifik dan terbatas. 

Sebagai buku instrusional, Buku Ajar mengandung aspek pedagogi dan berkaitan dengan 

taksonomi bloom. Umumnya Buku Ajar disusun dengan gaya bahasa ilmiah atau ilmiah 

popular untuk kepentingan belajar mengajar agar mudah dimengerti  untuk mahasiswa 

sebagai pengguna utama Buku Ajar tersebut. 

Keberadaan Buku Ajar masih belum sepopuler Buku Referensi di dunia pendidikan, terutama 

di dunia pendidikan tinggi. Perkembangannya Buku Ajar saat ini sangat bervariasi, tidak 

hanya berwujud buku saja, melainkan bisa juga berbentuk e-Book atau video tutorial. 

Penulisan Buku Ajar berperan sebagai sarana pengantar ilmu pengetahuan, serta dapat 

memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar. Bagi para mahasiswa, 

Buku Ajar wajib dibawa sewaktu kuliah dan diharapkan dapat menjadi sarana belajar atau 

pendalaman ilmu. 

Beberapa kelebihan Buku Ajar dibandingkan Buku Ilmiah seperti Buku Referensi adalah: 
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1) Memiliki banyak ilustrasi untuk memperjelas konsep 

2) Dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk “mengajar sendiri”, tetapi pengajaran 

oleh dosen lebih baik 

3) Waktu mengajar bisa lebih singkat (tak perlu menulis rumus, tabel, gambar, soal 

latihan) 

4) Tugas membaca dan PR dapat diberikan sebelum kuliah 

5) Memiliki soal latihan sebagai sarana swauji bagi dosen maupun bagi mahasiswa 

6) Sasaran belajar atau tujuan instruksional umumnya diberikan di awal bab Direktorat 

Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 

menyelenggarakan Program Hibah Penulisan Buku Ajar untuk memberikan insentif bagi 

peneliti/dosen yang memiliki NIDN dan telah mempunyai naskah Buku Ajar lengkap untuk 

disunting dan belum pernah memperoleh hibah sejenis. Program ini tidak membiayai 

penyiapan atau penerbitan naskah buku, tetapi menyediakan sejumlah dana insentif bagi 

penulis yang naskahnya telah diterbitkan dan ber-ISBN oleh penerbit yang kredibel 

(tergabung dalam IKAPI). 

Menurut panduan pengajuan usulan Program Hibah Penulisan Buku Ajar, suatu Buku 

Ajar perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1) Format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO yaitu maksimal ukuran kertas A4 (21 cm 

x 29.7 cm) dan minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah ukuran A5 

(14.8 cm x 21 cm). 

2) Naskah buku diketik menggunakan huruf Times New Roman, font 12 pt, pada kertas 

ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi.  

3) Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 200 halaman (tidak 

termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran); 

4) Memiliki ISBN (International Standard Book Number) 

5) Memiliki sistematika yang meliputi unsur-unsur (1) Prakata yang berbeda dengan bagian 

Kata Pengantar (2) Daftar Isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam beberapa bab beserta 

tujuan instruksionalnya pada setiap awal bab, (4) daftar pustaka, (5) glosarium, dan (6) 

indeks. Pada setiap bab atau pada bagian akhir Buku Ajar perlu dilengkapi dengan contoh-

contoh soal dan beberapa diantaranya dilengkapi dengan kunci jawaban. 

6) Prakata berisi: (1) alasan mengapa buku ajar itu ditulis, (2) apa kelebihan dari buku sejenis 
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yang telah ada sebelumnya, (3) siapa sasaran pengguna, (4) apa prasyarat pengguna, (5) 

bagaimana membagi bab, (6) adakah pesan untuk mahasiswa dan dosen agar dapat 

menggunakan buku ajar dengan efektif, (7) sebutkan buku atau sarana pendamping lain, jika 

ada (8) ucapan terima kasih. Kata Pengantar umumnya berisi sambutan dan ucapan terima 

kasih kepada pihak yang terlibat dalam  penyusunan Buku Ajar. 

7) Karena satu mata kuliah diajarkan dalam satu semester maka Buku Ajar diharapkan bisa 

digunakan hanya dalam satu semester saja. Dalam satu bab disampaikan dalam satu sampai 

dua pertemuan kuliah, sehingga rata-rata sebuah buku ajar memiliki 6 sampai 12 bab 

tergantung dari kompleksitas materi yang diajarkan. Buku ajar yang baik juga perlu 

mencantumkan kompetensi yang harus dicapai, yang disusun sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

8)  Wajib menggunakan sistem pengaturan buku secara otomatis, mencakup: daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel, indeks dan glosarium. Penyusunan kutipan serta daftar pustaka wajib 

mengunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero, Refworks, Endnote. 
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BAB III 

 
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh 

kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. PelakSana wajib memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian 

(permenristekdikti,2015). lebiih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana 

ditentukanberdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian. 

 

A. TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA 

1. Menyusun  program  rencana  kegiatan  PkM  dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  

2. Melaksanakan kegiatan PkM dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau pemikiran ilmiah;  

3. Mengevaluasi hasil PkM  dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;  

4. Menyusun  karya  tulis  ilmiah  hasil  PkM  dan/atau pengembangan iptek dan 

menerbitkannya;  

5. Menyebarluaskan hasil PkM dan/atau pengembangan iptek sesuai  bidang  

kepakarannya  dengan  memperhatikan  isu nasional/internasional dan kebutuhan 

pasar;  

6. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;  

7. Meningkatkan  pengetahuan  dan  keahlian  yang  berhubungan dengan tugas dan 

fungsi serta kepakarannya.  

 

B. KUALIFIKASI PELAKSANA PKM  

1. Ketua pengusul minimal pendidikan S2 

2. Tenaga pengajar atau memiliki jabatan fungsional asisten ahli  

3. Melibatkan mahasiswa 

4. Menguasai metodologi pengabdian kepada masyarakat  
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BAB IV 

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

Isi pengabdian kepada masyarakat harus memuat unsur kedalaman dan keluasan materi 

yang mengacu padahasil pengabdiankepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta merupakan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang 

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

 

Indikator isi kegiatan pengabdan kepada masyarakat adalah : 

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil pengabdian kepada 

masyarakat 

2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat 

3. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 

4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau 

2. Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 

3. Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari teknologi tepat guna yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 

4. Pengabdian kepada masyarakat yang bersumberdari model pemecahan masalah, rekayasa 

sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau Pemerintah 

5. Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri Pemerintah. 
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5. Ada program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri 
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BAB IV 

PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh 

kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. PelakSana wajib memiliki 

kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, 

objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian 

(permenristekdikti,2015). lebiih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana 

ditentukanberdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian. 

 

C. TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA 

8. Menyusun  program  rencana  kegiatan  PkM  dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  

9. Melaksanakan kegiatan PkM dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau pemikiran ilmiah;  

10. Mengevaluasi hasil PkM  dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;  

11. Menyusun  karya  tulis  ilmiah  hasil  PkM  dan/atau pengembangan iptek dan 

menerbitkannya;  

12. Menyebarluaskan hasil PkM dan/atau pengembangan iptek sesuai  bidang  

kepakarannya  dengan  memperhatikan  isu nasional/internasional dan kebutuhan 

pasar;  

13. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;  

14. Meningkatkan  pengetahuan  dan  keahlian  yang  berhubungan dengan tugas dan 

fungsi serta kepakarannya.  

 

D. KUALIFIKASI PELAKSANA PKM  

1. Ketua pengusul minimal pendidikan S2 

2. Tenaga pengajar atau memiliki jabatan fungsional asisten ahli  

3. Melibatkan mahasiswa 

4. Menguasai metodologi pengabdian kepada masyarakat  
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BAB V 

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. TIM PENILAI  

Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi  yang 

ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan  

proposal, proses dan  hasil pengabdian kepada masyarakat.   

 

B. PERSYARATAN REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

 

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan 

sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;   

2. Berpendidikan minimal Magister (S2).  

3. Mempunyai  NIDN  yang  terdaftar  pada  Pangkalan  Data  Perguruan  Tinggi  (PDPT).  

4. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.  

5. Berpengalaman pada bidang pengabdian kepada masyarakat, minimal 1 kali sebagai ketua 

pelaksana PkM  

6. Memiliki rekam jejak publikasi baik nasional maupun internasional  

  

C. TUGAS TIM PENILAIAN  

1. Melakukan penilaian usulan pengabdian kepada masyarakat   

2. Mengevaluasi proposal yang dinyatakan lolos desk evaluasi (pemaparan).  

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat.  

4. Mengevaluasi kelayakan hasil monitoring dan rekomendasi untuk keberlanjutan 

pengabdian kepada masyarakat.  

5. Melakukan penilaian kekesuaian hasil pengabdian kepada masyarakat.  
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C. ETIKA TIM PENILAI  

 

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 pada standar peraturan yang ada 

 4. Memehami ruang lingkup tugas dan tanggunjawab sebegai reviewer  

5. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri gagasan 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. Menjaga kerahasiaan dan tidak memublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang 

yang di-review 

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

sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berasas rahasia (classified), segala 

sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (transparency), keterlacakan 

(traceability), ketaatasasan (consistency), keadilan (fairness), dan ketepatwaktuan 

(timeliness)  

10. Reviewer  tidak  akan  menilai  proposal  dimana  dia  sebagai  ketua atau anggota 

pengusul  

 

E. TATA CARA PENILAIAN 

  

1. PENILAIAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Berikut tahapan alur penilaian yang dilakukan oleh Reviewer yaitu :  

 

a.  Setiap  reviewer  akan  diberikan  form  penilaian  yang  terdiri  dari  tiga  bagian 

utama, yaitu: Data Pengabdian kepada masyarakat, Penilaian, dan Komentar.  

b.  Form  tersebut  kemudian  diisi  oleh  reviewer  sesuai  dengan  plotting  proposal 

yang dibagikan oleh LPPM. Semua isian form wajib diisi tak terkecuali pada kolom 

komentar yang kontennya memuat:  
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1) Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan  

2) Rekomendasi untuk membina para peneliti  

3) Menggunakan Bahasa yang komunikatif dan baik  

c.  Reviewer  membubuhkan  tanggal  penilaian,  tanda  tangan  (diijinkan  menggunakan  

tanda  tangan  elektronik)  dan  nama  jelas  di  akhir  form penilaian  

d.  Reviewer  mengirimkan  setiap  form  penilaian  (format  PDF)  ke  form online yang 

ditentukan sebelum tenggat waktu pengumpulan  

e. LPPM Menyiapkan berita acara penilaian  usulan penelitan yang ditandatangani oleh 

reviewer. 

f. LPPM melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi 

reviewer  

f. LPPM menetapkan proposal yang lolos  

 

2. PENILAIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

 

    Tujuan dari penilaian proses pengabdian kepada masyarakat adalah 

  

a)  Mendapatkan  gambaran  mengenai  kinerja  peneliti  dalam  melaksanakan  

penugasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

b) Mengetahui kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  

c) Mengetahui      hambatan-hambatan      yang      dihadapi      dalam      pelaksanaan      

hingga   pelaporan pengabdian kepada masyarakat;  

d) Mengetahui    prospek    pencapaian    hasil,    terutama    kemungkinannya    untuk  

capaian luaran pengabdian kepada masyarakat seperti kegiatan publikasi dan 

mendapatkan HAKI, Teknologi Tepat Guna dan lain-lain;  

f) Mengetahui      kelancaran      penggunaan      dana      pengabdian kepada masyarakat      

dan      pelaporan  pertanggungjawaban keuangan;  

Pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat mengikuti tatacara monev yang 

ditetapkan Ditlitabmas  Ditjen  Dikti.  Tata  tertib  monev  pengabdian kepada 

masyarakat  diatur  dengan  urutan  sebagai berikut.  



Pedoman penabdian kepada masyarakat STIKes Respati  Page 28 
 

a) Peneliti mempresentasikan hasil kegiatannya selama maksimum  10 menit dan  

dilanjutkan  dengan  diskusi  dengan  pemonev  selama  maksimum  10  menit  (alokasi 

waktu  setiap  peneliti  adalah  maksimum  20  menit).   

b) Setiap  peneliti  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mempresentasikan  hasil 

kegiatannya.   

c) Pemonev memberikan penilaian setelah proses monev atas setiap pengabdian 

kepada masyarakat.  

d) Pelaksanaan    monev    bersifat   terbuka,    dapat    diikuti    oleh    peneliti    lain    

sesuai  kapasitas ruang pelaksanaan monev.  

e) Peneliti  harus  membawa  semua  bukti  fisik  yang  dapat  menunjukkan  kemajuan  

pelaksanaan  pekerjaan,  berupa  dokumentasi  foto,  video,  prototip,  piranti  lunak  atau 

peralatan yang dihasilkan.  

f)  Pemonev dan Ka. LPPM   wajib menandatangani  Berita Acara monev.  

 

Tugas  Tim Pemonev dalam  monev  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di  

STIKes Respati  adalah sebagai berikut.  

a) Menginformasikan  surat   tugas  tim  pemonev  dan  rencana  pelaksanaan monev  

kepada  para peneliti.  

b) Melaksanakan  acara  pembukaan  yang  dihadiri  oleh  pimpinan/staf  perguruan  

tinggi penyelenggara dan peserta untuk menjelaskan teknis pelaksanaan monev.  

c) Melakukan monev terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui 

teknik wawancara dan/atau  observasi  ke lapangan/laboratorium, membuat  skor  

penilaian,  membuat rekapitulasi  nilai  serta  bilamana  perlu  melakukan  verifikasi  data  

dan  informasi  ke lapangan atau laboratorium, berdiskusi dengan peneliti, dan 

memberikan saran pemecahan masalah yang dihadapi.  

d)  Melakukan  penilaian   dan    menandatangani berita acara monev pengabdian kepada 

masyarakat.  

e)  Menjunjung    tinggi    norma,    etika    dan    nilai-nilai    akademis    selama    

pelaksanaan monev 
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3. PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

 

 Tujuan dari penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah 

  

a)  Mendapatkan  gambaran  pencapaian hasil  pengabdian kepada masyarakat. 

b) Mendapatkan gambaran kesesuaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan 

pengabdian kepada masyarakat  

c) Mendapatkan gambaran pencapaian luaran pengabdian kepada masyarakat  

 

Tugas penilai hasil pengabdian kepada masyarakat adalah : 

a)   Menginformasikan  surat   tugas  tim penilai 

b) Melaksanakan  acara  pembukaan  yang  dihadiri  oleh  pimpinan/staf  perguruan  

tinggi penyelenggara dan peserta untuk menjelaskan teknis pelaksanaan penilaian.  

c) Melakukan monev terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui 

teknik wawancara dan/atau  membuat  skor  penilaian,  membuat rekapitulasi  nilai  

d) Melakukan  penilaian   dan    menandatangani berita acara hasil  pengabdian kepada 

masyarakat.  
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BAB VI  

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. KETENTUAN UMUM 

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar 

penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di STIKes Respati yang sesuai dengan 

rambu-rambu yang telah ditetapkan. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat  menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program 

pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :  

1. Ketua pelaksana adalah dosen tetap STIKes Respati  baik yang mempunyai Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN)  

2. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN/NIDK atau yang 

belum memiliki NIDN/NIDK yang harus dicantumkan dalam proposal. 

3. Pengabdian kepada masyarakat diwajibkan melibatkan mahasiswa 

4. Proposal diusulkan melalui Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan 

Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Respati 

5. LPPM  berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem 

penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi. 

6. Pertanggungjawaban dana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan 

peraturan keuangan yang berlaku. 

 

B.  TAHAPAN KEGIATAN 

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengikuti 8 tahapan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat. Tahapan kegiatan setelah Proposal disetujui untuk 

didanai meliputi, pengumuman pengusulan, seleksi/penunjukan, penetapan, 

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan 

kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM sebagai berikut : 
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1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat  

Tahapan ini dilaksanakan pada awal semeter, dimana para dosen peneliti membuat 

perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun akademik yang 

didistribusikan setiap semester. PkM  yang dirancang harus mengacu pada roadmap 

institusi. Selain itu rancangan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan harus 

terintegrasi dengan mata kuliah yang diampu. Seluruh perencanaan pengabdian kepada 

masyarakat dosen diusulkan ke KPS masing masing untuk diteruskan ke bagian LPPM.  

 

2. Pengajuan Proposal 

Setelah tahapan penyusunan perencanaan pengabdian kepada masyarakat, tahapan 

selanjutnya adalah pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat. Dosen 

mengusulkna proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan waktu pengusulan 

pengabdian kepada masyarakat yaitu pada bulan September dan bulan Maret setiap tahun 

akademik melalui sistem manual maupun online. 

 

3. Penilaian, penetapan  Proposal serata pengumuman proposal yang didanai  

Tahapan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat telah diatur 

dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat BAB Penilaian pengabdian kepada 

masyarakat. Tim penilai usulan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah tim 

reviewer pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Ketua STIKes Respati 

melalui SK Ketua STIKes Respati. Pedoman penilaian mengacu pada pedoman 

Kemenristekdikti.   
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      Proses penilaian dan penetapan serta pengumuman proposal yang didanai dapat dilihat dari 

alur berikt ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kontrak pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, 

Pelaporan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat  

Proposal yang telah ditetapkan didanai melalui SK Ketua STIKes Respati, tahapan 

selanjutnya adalah penandatangan kontrak pengabdian kepada masyarakat. Dalam 

kontrak pengabdian kepada masyarakat ini dapat diketahui hak dan kewajiban peneliti 

selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah kontrak pengabdian 

kepada masyarakat disepakati tahapan selanjutnya bagian Keuangan akan mencairkan 

dana pada tahapan 1 yaitu 70% dari total dana yang di sepakati dan pencairan dana 

tahapan 2 akan dilaksanakan setelah tahapan monitoring evaluasi. 
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Berikut alur pelaksanaan, monitoring evaluasi, pelaporan dan publikasi hasil pengabdian 

kepada masyarakat : 
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BAB VII 

 

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

A. KEBIJAKAN PkM 

STIKes Respati   telah  memiliki  kebijakan  dan  sistem  pengelolaan  pengabdian 

kepada masyarakat  yang  tercantum  pada  Buku  Pedoman  Pengabdian kepada masyarakat  

yang  ditetapkan  oleh Ketua STIKes pada surat keputusan Ketua STIKes Respati  Nomor : 045 / 

KEP / KET-STIKes.RESPATI / IX / 2021.  Buku  ini  telah digunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat untuk pengabdian kepada 

masyarakat yang didanai oleh STIKes Respati. Untuk pengabdian kepada masyarakat yang 

didanai dari luar  mengacu pada Pedoman Pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh 

Kemenristekdikti atau Lembaga/institusi pemberi dana. Kebijakan dasar pengabdian kepada 

masyarakat meliputi:  arah  dan  fokus,  jenis  dan  rekam  jejak  pengabdian kepada masyarakat  

unggulan,  pola  kerja  sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.  

Dalam upaya menjabarkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Respati   

yang  mengacu  pada  UU  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi, Peraturan  

Menteri  Ristekdikti  Nomor  44  Tahun  2015,  BAN-PT,  Visi,  Misi  dan  Tujuan STIKes 

Respati   maka  telah  disusun  Rencana  Induk  Pengembangan  (RIP)  STIKes Respati tahun 

2018 - 2028 dan Rencana Strategis STIKes Respati  tahun 2018 – 2022 yang telah 

diimplementasikan ke dalam kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup STIKes 

Respati.  

 

B.  UNIT PENGELOLA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

 

1. Struktur organisasi LPPM 

Organissasi LPPM di STIKes Respati terdiri dari Kepala Lembaga Pengabdian kepada 

masyarakat dan Pengabdian kepada masyarakat, administrasi  serta penanggungjawab 

pengabdian kepada masyarakat PkM program studi masing masing, hal ini terlihat dalam gambar 

berikut :  



Pedoman penabdian kepada masyarakat STIKes Respati  Page 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tugas dan fungsi LPPM  

Tujuan Pokok LPPM adalah  Menyusun  rencana  pengembangan  dan  pelaksanaan,  

mengendalikan  dan memonitoring dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  

Fungsi LPPM adalah :  

a. Menyusun Rencana kerja tahunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  

b. Menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat dan Menyusun 

Renstra pengabdian kepada masyarakat  

c. Mengkoordinasikan kebijakan LPPM 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan LPPM 

e. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga terkait 

f. Memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat roadmap institusi  

g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pengabdian kepada masyarakat  

h. Meningkatkan Luaran penelitan  

i. Menyusun laporan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua 

STIKes Respati  

j. Melaporkan semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada laman/web 

Kinerja Pengabdian kepada masyarakat Ristekdikti 
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C. KELOMPOK RISET DAN LABORATORIUM RISET  

Telah disebutkan bahwa terkait dengan visi dan misi Universitas Trisakti, pada Rencana 

Induk  Pengabdian kepada masyarakat  STIKes Respati   telah  ditetapkan  unggulan pengabdian 

kepada masyarakat di STIKes Respati akan mengacu kepada topik besar sebagai berikut: 

Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui upaya identifikasi masalah, menggali 

faktor penyebab serta upaya penanggulangan masalah kesehatan berbasis komunitas. 

Implementasi payung pengabdian kepada masyarakat STIKes Respati dijabarkan kedalam 3 

kelompok / kluster bidang ilmu sebagai berikut : 

1. Kesehatan Ibu dan anak berbasis komunitas 

2. Kesehatan reproduksi berbasisi komunitas 

3. Kebencanaan berbasis komunitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu strategi untuk mencapai standar pengabdian kepada masyarakat yang mengacu 

pada tiga  fokus Pengabdian kepada masyarakat Unggulan STIKes Respati  tersebut di atas maka 

telah dibentuk Kelompok Riset. Selain keberadaan kelompok riset, laboratorium  Riset juga 
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dapat   menunjang  pengabdian kepada masyarakat dosen dikelola oleh masing-masing program 

studi dan digunakan bersama-sama dengan kegiatan praktikum mahasiswa dalam bidang 

pendidikan pengajaran. Laboratorium ini  yaitu  laboratorium komunitas. Laboratorium  ini 

dirancang untuk kegiatan seperti pelayanan posyandu, penyuluhan kepada masyarakat, 

pemberian terapi nonmedis, kunjungan ke keluarga, dll. Fasilitas di laboratorium ini dapat 

digunakan oleh mahasiswa. Fasilitas yang tersedia adalah berbagai media penyuluhan (pamflet, 

lembar balik, leaflet, film pendidikan kesehatan), micro teaching, audio visual, meja dan kursi, 

alat peraga makanan,  dll. 

Laboratorium Komunitas yang menggambarkan Puskesmas Mini, yang terdiri dari ruang 

tunggu, ruang penerimaan/loket, ruang tindakan/BP (Balai Pengobatan), ruang penyuluhan dan 

alat pendukungnya, ruang diskusi, dan miniatur Posyandu / posbindu yang terdiri dari lima meja 

posyandu. Selain keberadaaan laboratorium komunitas,desa binaan juga menjadi sarana 

penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana desa binaan merupakan suatu 

program pembangunan masyarakat dengan target lokasi sebuah desa yang memenuhi kriteria 

untuk menjadi sebuah desa binaan, Mengembangkan desa binaan merupakan pilihan yang tepat 

dan strategis baik untuk kepentingan pembangunan nasional. Desa binaan merupakan wujud 

implementasi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi Melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat ditemukan permasalahan 

kesehatan serta upaya penyelesaian masalah kesehatan di wilayah desa binaan.  

 

D. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN BERSAMA MAHASISWA  

Sesuai  dengan  Buku  Standar  Pengabdian kepada masyarakat  tentang  Payung  

Pengabdian kepada masyarakat  Fakultas/Program Studi, Relevansi pengabdian kepada 

masyarakat tercermin dengan adanya peta jalan (Roadmap) yang memayungi  agenda  

pengabdian kepada masyarakat  dosen  dan  mahasiswa  serta  pengembangan  keilmuan program 

studi dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.  

 Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

agenda pengabdian kepada masyarakat dosen yang merujuk kepada peta jalan pengabdian 

kepada masyarakat.  Kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa  dengan 

peta jalan dievaluasi dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi  pengabdian 

kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan program studi.  
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Berdasarkan Matriks BAN PT bahwa relevansi pengabdian kepada masyarakat harus 

mencakup unsur- unsur sebagai berikut:   

1. Memiliki peta jalan yang memayungi agenda pengabdian kepada masyarakat dosen dan 

mahasiswa serta pengembangan  keilmuan  PS  dengan  mempertimbangkan  pendekatan  

interdisiplin atau multidisiplin;  

2. Dosen  dan  mahasiswa  melaksanakan  pengabdian kepada masyarakat  sesuai  dengan  

agenda  pengabdian kepada masyarakat dosen yang merujuk kepada peta jalan pengabdian 

kepada masyarakat;   

3. Melakukan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa dengan 

peta jalan; 

 

4.  Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan  

pengembangan keilmuan PS .  

 

Setiap dosen diwajibkan memiliki kinerja pengabdian kepada masyarakat hingga  

publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang  memenuhi  standar  untuk  Beban  Kinerja  

Dosen  (BKD),  dengan  jumlah  minimal  sesuai aturan  Dikti  yaitu    jumlah  beban  mengajar  

dan  pengabdian kepada masyarakat  minimal  9  SKS  per  semester. Untuk  memenuhi  standar  

tersebut  maka  dosen  wajib  memiliki  1  judul  pengabdian kepada masyarakat  yang 

dipublikasi per semester. 

 

E. KEPUASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Kepuasan proses pengabdian kepada masyarakat ditinjau dari dua kategori yaitu peneliti dan 

mitra. Peneliti merupakan Dosen tetap  yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Dosen merupakan pengguna layanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

disediakan oleh STIKes Respati.  Mitra merupakan  penerima proses pengabdian kepada 

masyarakat dan pengguna hasil pengabdian kepada masyarakat.  

1.  Instrumen yang Digunakan 

STIKes Respati telah memiliki instrumen yang dirancang untuk mengukur kepuasan 

pelaksana yang mencakup kepuasan layanan LPPM, proses dan ketersediaan sarana 

prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat. Selain itu instrumen survei kepuasaan 

yang dirasakan oleh penerima manfaat pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 
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tentang sikap profesional peneliti, kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta  hasil pengabdian kepada masyarakat membantu menyelesaikan 

masalah kesehatan.  

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna 

Pelaksanaan survey kepuasan pengguna dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Survey kepuasan langsung dilakukan dengan  cara meminta peneliti dan mitra 

mengisi kuesioner yang dibagikan langsung yang disebarkan oleh LPPM  pada saat kegiatan 

diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan setiap semester yaitu 

pada bulan Februari dan Agustus.  

3. Tehnik perekaman dan analisis  Hasil Survei kepuasan  

Hasil pengisian survey kepuasan kemudian diolah dengan sistem komputerisasi dengan 

melalui program SPSS. Setelah data diinput tahapan selanjutnya yaitu data diolah dan 

disajikan dalam bentuk persentase kepuasan peneliti dan mitra berdasarkan item pertanyaan. 

Tahapan selanjutnya hasil dianalisis dianalisis oleh LPPM dan diserahkan ke  LPMI. Bukti 

hasil pengukuran kepuasan berupa laporan survey kepuasan. Hasil survey kepuasan  peneliti  

ini dapat menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan pelayanan LPPM  baik dari aspek 

layanan unit LPPM, proses dan fasilitas pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan hasil 

survey dari mitra dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada 

masyarakat agar dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat peneliti bisa bersikap 

profesional, hasil pengabdian kepada masyarakat bisa menggali masalah serta membantu 

menyelesaikan masalah kesehatan pada masyarakat. 
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BAB VIII 

 

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada 

masyarakat, yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan 

dan pebiayaan pengabdian kepada masyarakat, serta realisasinya yang dapat diakses oleh 

Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi 

Dosen  dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.Tahapan ini LPPM 

menyusun perencanaan anggaran dana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat  pada awal semester melalui RKAT LPPM setiap tahun 

akademik 

 

1. Tahap  Pencairan Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat dari pihak yang mengacu 

pada Buku Pedoman Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat 

STIKes Respati dengan 2 kali tahapan yaitu 70% setelah penandatanganan kontrak dan 

30% dicairkan setelah peneliti menyusun laporan kemajuan. 

 

2. Tahap  Pencairan Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat dari pihak Eksternal, 

tahap pencairan pendanaan dari pihak eksternal atas pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat yang sesuai dengan pedoman atau perjanjian kerjasama dengan pihak 

eksternal. 

 

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat Baik dari 

Pihak Internal maupun Eksternal dilakukan melalui kewajiban peneliti melaporkan 

penggunaan anggaran dana pengabdian kepada masyarakat oleh tim reviewer internal. 

 

4. Tahap  Pelaporan Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat dari Pihak Internal 

maupun Eksternal, yaitu tahapan penyerahan laporan keuangan yang disusun oleh tim 

peneliti kepada LPPM.  
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BAB IX 

 

SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan secara terpusat oleh LPPM. 

Untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman 

juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, 

ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain. Di STIKes Respati, 

Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat memiliki ruang 

yang cukup memadai 1 ruang kepala lembaga dan  1 ruang administrasi serta 1 ruang diskusi / 

rapat. 

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini adalah acuan yang 

menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat, meliputi 

laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh 

program studi , maupun yang menerapkan konsep resource sharing. Diharapkan dengan sarana 

dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sudah diatur standarnya, iklim pengabdian 

kepada masyarakat di STIKes Respati  akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun 

kuantitasnya. 

STIKes Respati memiliki beberapa laboratorium diantaranya : 

1) Laboratorium komputer 

2) Laboratorium dasar 

3) Laboratorium Promosi kesehatan 

4) Laboratorium komunitas 

Selain kepemilikan laboratorium,sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat lain yang 

dimiliki oleh STIKes Respati adalah  

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan 

2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi 

3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi 

4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik  

5. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet 
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BAB X 

ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah, 

setiap peneliti di STIKes Respati perlu memenuhi prinsip etika akademik secara umum. Prinsip 

tersebut adalah: manfaat, integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan. 

1. Manfaat 

Pengabdian kepada masyarakat harus mempunyai manfaat bagi pengembangan keilmuan, 

kelembagaaan,ataupun kemanusiaan. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, 

peneliti harus mengupayakan kerugian atau resiko yang sekecil-kecilnya bagi subjek pengabdian 

kepada masyarakat dan memperkecil kesalahan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, 

diperlukan disain pengabdian kepada masyarakat yang tepat, akurat, dan menjaga keselamatan 

serta nama baik subjek maupun responden pengabdian kepada masyarakat. 

2. Integritas 

Tenaga akademik harus jujur dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

publikasi ilmiah, baik untuk diri sendiri sebagai peneliti maupun dalam merespons hasil 

pengabdian kepada masyarakat orang lain. Kejujuran tersebut meliputi seluruh tahapan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, sejak disain pengabdian kepada masyarakat, pengumpulan data, 

analisis data, pelaporan, sampai dengan publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat, 

baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun dalam seminar. Pernyataan mengakui kontribusi dari 

semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung harus disebutkan secara jelas. 

Plagiarisme, kecurangan, dan kebohongan atas kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat 

harus dianggap sebagai masalah pelanggaran disiplin yang serius. Peneliti dihimbau untuk 

melaporkan kasus pelanggaran tersebut secara pantas dan bertanggungjawab. Peneliti harus 

menyebutkan kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan apabila ada, sebelum 

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Akuntabilitas 

Tenaga akademik sebagai peneliti harus akuntabel kepada masyarakat, profesi mereka, 

universitas, dosen, mahasiswa, berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi 
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ilmiah yang mereka terbitkan. Peneliti harus memastikan bahwa proses pengabdian kepada 

masyarakat sampai dengan publikasi hasil harus konsisten mengikuti etika akademik, tidak 

melanggar hukum, aman, dan tidak merugikan orang lain. 

3. Keterbukaan 

Metode dan hasil pengabdian kepada masyarakat, setelah mempertimbangkan 

kerahasiaan pribadi dan informasi komersial, harus terbuka untuk ditelaah dan didiskusikan, baik 

oleh peneliti lain maupun khalayak umum. Setelah pengabdian kepada masyarakat 

dipublikasikan, data yang relevan harus dapat disediakan untuk diverifikasi peneliti lain apabila 

diperlukan, dalam batas-batas etika akademik yang berlaku. Peneliti harus mendapatkan ijin 

secara tertulis dari subjek yang dijadikan informan pengabdian kepada masyarakat (kualitatif) 

bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat akan dipublikasikan tanpa menyebutkan identitas 

responden. Partisipasi untuk menjadi subjek atau responden atau informan pengabdian kepada 

masyarakat harus bersifat sukarela. 

4. Tanggung Jawab Publikasi Ilmiah 

Tanggung jawab peneliti selain integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan, adalah 

mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk yang memadai. Masalah 

authorship (kepengarangan) atau hak cipta adalah masalah penting dalam konteks praktek 

pengabdian kepada masyarakat yang baik. 

a. Setiap orang yang secara substansial terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat, analisis dan interpretasi data pengabdian kepada masyarakat 

harus diberi kesempatan untuk menjadi pengarang dalam publikasi ilmiah yang dihasilkan 

dari pengabdian kepada masyarakat. 

b. Pengarang harus memastikan bahwa hasil kerja setiap orang yang berkontribusi dalam 

pengabdian kepada masyarakat dihargai dan disebutkan secara pantas dalam semua publikasi 

ilmiah dari hasil pengabdian kepada masyarakat. 

c. Kepengarangan atau hak cipta dari suatu artikel, termasuk penghargaan lainnya harus 

merefleksikan kontribusi profesional dan akademik relatif individu yang terlibat dalam 

pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contoh pengarang pertama yang tertulis dalam suatu 

publikasi ilmiah harus peneliti yang kontribusinya terbanyak apabila pengabdian kepada 

masyarakat dilakukan oleh suatu tim. Hal tersebut harus dilakukan tanpa memandang 

pangkat, kedudukan, ataupun status. 
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d. Orang yang tidak berkontribusi secara substansial dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

dan interpretasi hasil pengabdian kepada masyarakat tidak boleh disebutkan atau 

diikutsertakan sebagai pengarang dalam publikasi ilmiah dari suatu hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

e. Publikasi ilmiah yang secara substansial sama atau mirip dengan publikasi lain yang 

dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat yang sama harus mengandung referensi 

tentang publikasi lainnya tersebut. 

f. Peneliti yang mempublikasi artikel yang secara substansial sama ke lebih dari satu penerbit 

harus menerangkan kondisi tersebut kepada semua penerbit pada saat memberikan artikel. 

g. Publikasi atau diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat secara elektronik atau melalui 

WEB harus diperlakukan dengan integritas yang sama dengan publikasi dengan cara yang 

lainnya. 

h. Hasil pengabdian kepada masyarakat tidak boleh bersifat menjatuhkan nama baik 

orang/pihak/institusi. Selain itu perlu pula didefinisikan masalah plagiarisme dan self 

plagiarisme yang hendaknya menjadi perhatian seorang akademisi. 

Bentuk pelanggaran etik pengabdian kepada masyarakat adalah : 

1. Plagiarisme 

Penggunaan atau peniruan yang mirip dengan aslinya atas kalimat bahasa dan pemikiran dari 

pengarang lain dan mengakuinya sebagai hasil kerja asli dari yang bersangkutan (tidak 

menyebutkan sumber). 

2. Pelanggaran Hak Cipta 

Pelanggaran hak cipta berbeda dengan plagiarisme, walaupun dalam beberapa kasus dapat terjadi 

secara bersama. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila material yang dilindungi oleh hak cipta 

digunakan tanpa ijin. 

3. Self-Plagiarism 

Self-plagiarism adalah penggunaan kembali suatu bagian yang nyata, identik, atau hampir 

identik dari artikel karya diri sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Artikel ini sering 

disebut sebagai duplikasi atau publikasi ganda. Hal tersebut dapat menjadi pelanggaran hukum 

apabila hak cipta artikel yang terdahulu telah dipindahkan ke pihak lain. 
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BAB XI 

 

PENUTUP 

 

Alhamdulillah atas dukungan semua pihak, akhirnya penyusunan buku pedoman 

pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini 

merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal 

di STIKes Respati , khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pegelola kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat termasuk tim penilai  yang mengawal mulai proses seleksi 

sampai ke tahap pelaporan. Dengan  mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku 

kepentingan (stakeholders) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik. 
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