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SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 

RESPATI 
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT ( S1) 

PROGRAM STUDI KEBIDANAN ( D3 ) 

TERAKREDITASI B 
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KEPUTUSAN KETUA STIKes RESPATI  
Nomor : 126 / KEP / KET-STIKes.RESPATI / VIII / 2018 

 
TENTANG; 

 
PENETAPAN PEDOMAN  PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

STIKes RESPATI 
 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati; 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada lingkungan STIKes Respati 

perlu dilaksanakan sistem panduan pengelolaan pengabdian masyarakat secara 
terencana, bermutu, terarah, dengan melibatkan seluruh komponen civitas 
akademika; 

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian masyarakat tersebut, 
diperlukan penetapan panduan pengabdian masyarakat sebagai dasar acuan untuk 
menata, memperbaiki mekanisme, sekaligis menjadi rujukan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pengabdian masyarakat di lingkungan STIKes Respati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, perlu 
diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKes Respati tentang panduan pengabdian 
masyarakat tersebut. 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen; 

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

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi; 

6. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Peraturan Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

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

Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi; 

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

penyelenggaraan program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

http://www.stikesrespati-tsm.ac.id/
mailto:sekretariat@stikesrespati-tsm.ac.id
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(STIKes) Respati Tasikmalaya diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Respati 

Tasikmalaya; 

11. SK Keputusan Direktur/ CEO BUPP Respati No. 02/Kep/Dir. BUPP/ PP/ IV/ 2007 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata 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 PANDUAN PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKes 
RESPATI 
 

Pertama  : 
 

Memberlakukan Panduan Pengelolaan pengabdian masyarakat pada lingkungan 
STIKes Respati sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 
 

Kedua  : Panduan Pengelolaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu menjadi Dasar Acuan Pelaksanaan Penelitian segenap Civitas Akademika 
pada lingkungan pendidikan STIKes Respati; 
 

Ketiga  : Program pengabdian masyarakat adalah program akademik yang merupakan bentuk 
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi secara terpadu/terintegrasi dan sinergis 
diantara program Pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 
berdasarkan suatu Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis, dan Rencana 
Operasional yang disusun oleh Ketua dan disetujui oleh Senat STIKes Respati; 
 

Keempat : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan; 
 

Kelima  : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan ditetapkan kemudian melalui 
keputusan Ketua STIKes Respati dan apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan 
dalam penetapan ini ini akan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

 
Ditetapkan di : Singaparna-Tasikmalaya 
Pada Tanggal  : 29 Agustus 2018 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Tembusan disampaikan kepada yth:  

1. BPH Yayasan Pendidikan  Respati  
2. Para Wakil Ketua STIKes Respati  
3. Ka. LPPM dan LPMI STIKes Respati  
4. Para Ketua Program Studi STIKes Respati  
5. Seluruh Civitas Akademika STIKes Respati 
6. Arsip,- 
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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 

Pengelolaan kepada masyarakat  tahun 2019  yang telah disesuaikan dengan perkembangan 

kebutuhan. Hal mendasar revisi pada edisi ini adalah bahwa topik setiap usulan kepada 

masyarakat  harus merupakan bagian dari bidang yang  ada di dalam Rencana Induk Riset 

Nasional (RIRN) 2017- 2045. 

Buku pedoman  penelitian  ini mengatur jalannya pengelolaan  kegiatan 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 bermanfaat. 

 

 

Tasikmalaya, Agustus 2020 

            Tim penyusun 

 

 

 

 

 

  

 

 

KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat   

di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian  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 pengabdian kepada 

masyarakat   di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

 

B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN  

1. Memberikan rambu-rambu mengenai substansi pengabdian kepada masyarakat   

yang dapat dilakukan. 

2. Menjadi pedoman bagi penelitia dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan 

hasil hasil kegiatan ,serta mempublikasikan hasil pengabdian  kepada masyarakat   

3. Menjadi pedoman bagi LPPM dalam mengelola kegiatan pengabdian  kepada 

masyarakat  . 
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BAB II 

KEBIJAKAN 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. DASAR KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT    

Penetapan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat   

didasarkan atas dokumen berikut ini : 

1. Statuta STIKes Respati tentang penyelenggaraan  tri dharma perguruan tinggi, BAB 

VII pasal 37  tentang  penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat    

2. Rencana srategis  PkM STIKes Respati  tahun 2018 - 2022  

3. Pedoman pengabdian kepada masyarakat   Kemenristekdikti tahun 2018 

4. Standar pengabdian kepada masyarakat    
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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 

FOKUS KEUNGGULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT    

Berdasarkan uraian di atas, maka 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 

  Gambar peta jalan penelitian 
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Penjelasan gambar roadmap pengabdian kepada masyarakat   ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. :  Tahapan dan topik pengabdian kepada masyarakat   STIKes Respati  

 (Roadmap Penelitian) 

Tahapan Waktu Topik/Judul Penelitian Bagian yang terlibat 

A. Inventarisir dan 

pemetaaan 

masalah   

2018 - 2019 Identifikasi permasalahan  

a. Kesehatan ibu dan anak 

berbasis komunitas 

b. Kesehatan reproduksi 

berbasis komunitas 

c. Kebencanaan berbasis 

komunitas 

 

Penggalian faktor resiko   

a. Kesehatan ibu dan anak 

berbasis komunitas 

b. Kesehatan reproduksi 

berbasis komunitas 

c. Kebencanaan berbasis 

komunitas 

Kebidanan dan 

kesehatan masyarakat 

B. Intervensi dan 

pemodelan  

2020 - 2021 Implementasi / penyelesaian 

masalah  

Kebidanan dan 

kesehatan masyarakat  

C. Penerapan 

pengembangan 

dan 

pengembangan 

model 

2021- 2022 Pengembangan inovasi Kebidanan dan 

kesehatan masyarakat  

 

Kelompok / kluster bidang ilmu dalam payung pengabdian kepada masyarakat   STIKes 

Respati adalah sebagai berikut 

1. Kesehatan Ibu dan anak berbasis komunitas 
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2. Kesehatan reproduksi berbasisi komunitas 
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3. Kebencanaan berbasis komunitas 

 

 

 

 

B. FOKUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT    

 

Kompetensi Isue strategis Konsep 

pemikiran 

Pemecahan 

masalah 

Topik yang 

dibutuhkan 

Kesehatan :  

 

Kebidanan  

dan  Kesehatan 

Masyarakat 

Angka kematian 

ibu 

 

Angka kematian 

Bayi dan balita 

 

Kematian ibu, 

bayi dan balita 

menunjukan 

indikator 

derajat 

kesehatan 

suatu 

masyarakat 

Program 

penurunan 

AKI AKB 

melalui upaya 

promotif, 

preventif, 

kuratif dan 

rehabilitatif 

a. Penanganan 

kasus kegawat-

daruratan pada 

kehamilan, 

persalinan dan 

nifas 

b. Persalnan di 

fasilitas 

kesehatan 

c. Penanganan 

kelompok hamil 

beresiko 

d.P rogram 

SIJARI EMAS 

yaitu 

pengembangan 

sistem rujukan 
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maternal 

neonatal lewat 

program EMAS 

(Expanding 

Maternal and 

Neonatal 

Survival). 

e.Upaya 

komprehensif 

yang dilakukan 

untuk 

memperbaiki 

status kesehatan 

ibu 

dan anak adalah 

dengan 

dilaksanakannya 

conditional cash 

transfer dengan 

sasaran keluarga 

miskin dan 

rentan melalui 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH). 

Kegiatan PKH 

mencakup 

pendidikan 

anak, kesehatan 

ibu dan balita, 

pelaksanaan 

Manajemen 

Terpadu Bayi 

Muda (MTBM) 

dan Manajemen 

Terpadu Balita 

Sakit (MTBS), 

mencakup 

pemenuhan 

fasilitas 

kesehatan dasar 

dan 

meningkatkan 

kompetensi 

tenaga 

kesehatan 

terutama bidan 

untuk dapat 

memberikan 

penanganan 
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kesehatan anak, 

serta pelayanan 

bagi 

penyandang 

disabilitas dan 

lansia di atas 70 

tahun 

Permasalahan 

gizi pada ibu, 

bayi dan anak  

Permasalahan 

gizi dapat 

menurunkan 

kualitas 

generasi 

bangsa 

Program gizi 

yang meliputi : 

Promotif yang 

berfokus pada 

pemberian 

edukasi 

kesehatan 

tentang gizi, 

preventif yang 

berfokus pada 

pemenuhan 

kebutuhan gizi, 

kuratif berupa 

pelayanan 

kesehatan 

untuk 

pengobatan 

akibat dari 

permasalahan 

gizi, serta 

rehabilitatif 

yang berfokus 

pada 

pemulihan 

ststus gizi. 

a.  

BBLR, anemia, 

KEK, ASI 

ekslusif, status 

gizi dan 

kebutuhan gizi 

sesuai siklus 

daur kehidupan 

serta malnutrisi 

pada 

bayi/balita/anak 

(gizi buruk, 

stunting, 

obesitas) 

 

Kesehatan 

reproduksi 

remaja  

 

Kesehatan 

reproduksi 

dapat 

memberikan  

pelayanan 

kesehatan 

reproduksi 

yang bermutu, 

aman dan 

dapat 

dipertanggung 

jawabkan, 

dimana 

peraturan ini 

juga menjamin 

kesehatan 

perempuan 

Program 

kesehatan 

reproduksi  

melalui upaya 

promotif, 

preventif, 

kuratif dan 

rehabilitatif 

Pubertas, 

Abortus, 

perilaku 

merokok pada 

remaja, PMS, 

Pernikahan dini, 

pubertas serta 

perilaku sex 

bebas), 

Keluarga 

berencana, 

penyakit menulr 

seksual, 

penyakit kanker 

payudara dan 

ogan reproduks  

dll 
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dalam usia 

reproduksi 

sehingga 

mampu 

melahirkan 

generasi yang 

sehat, 

berkualitas 

yang 

nantinya 

berdampak 

pada 

penurunan 

Angka 

Kematian Ibu. 

 

Kebencanaan  

 

Pencegahan 

terhadap faktor 

resiko bencana 

menjadi upaya 

yang pentng 

dilakukan agar 

resiko bencana 

non alam dapat 

dikendalikan 

Program 

tanggap 

bencana   

melalui upaya 

promotif, 

preventif, 

kuratif dan 

rehabilitatif 

a. Bencana 

akibat industri 

atau industrial-

induced disaster 

merupakan 

bencana yang 

terjadi karena 

proses atau 

kegiatan 

industri 

termasuk dalam 

penciptaan, uji 

coba, 

penerapan, atau 

kegagalan 

dalam 

penerapan ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi. 

Seperti : 

- Kecelakaan 

ketel uap 

Kebakaran 

akibat listrik 

- Hazard kimia 

-Proses 

pembakaran 

tiba-tiba 

- Kontaminasi 

air oleh limbah 

- Tumpahan 

minyak 
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Pembuangan air 

- Kecelakaan 

konstruksi 

Kecelakaan 

akibat kesalahan 

rancangan 

- Kecelakaan 

karena peralatan 

Produksi dan 

pemakain obat 

terlarang 

- Kecelakaan di 

pabrik 

-Endemik 

-Epidemik 

- Kelaparan 
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BAB V 

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. Penyelenggara dan Pelaksana 

1. Penyelenggara kegiatan PkM 

Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat   adalah unit kerja Lembaga penelitian  dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes Respati 

2. Pelaksana Penelitian 

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat   ini ialah dosen dan mahasiswa dan sivitas 

akademi lain 

 

B. Tahapan Pengelolaan PkM 

1.  Tahap perencanaan PkM 

Seluruh dosen dan mahasiswa menyusun perencanaan kegiatan PkM pada awal semester 

tahun akademik yang disesuaikan dengan roadmap serta integrasi dengan matakuliah 

yang diampu. 

2.  Tahap Pengumuman 

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat   diawali dengan pengumuman penerimaan 

proposal pengabdian kepada masyarakat   pada website STIKes Respati dan whats app 

group STIKes Respati. 

3. Tahap Pengusulan dan Penganggaran 

a. Pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat   dilakukan oleh calon pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat   dengan cara mengirim proposal dalam bentuk softcopy 

kepada panitia penyelenggara pengabdian kepada masyarakat   melalui : 
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1) Melalui SIPPMAS 

a) LPPM mengumumkan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat   

melalui website STIKes Respati dan Whatss app grup dosen STIKes Respati 

b) Peneliti membuat proposal pengabdian kepada masyarakat   sesuai dengan 

perencanaan pengabdian kepada masyarakat    

c) Proposal pengabdian kepada masyarakat di unggah melalui 

http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/ sesuai jadwal yang ditetapkan  

d) LPPM menetapkan tim reviewer 

e) Proses review proposal pengabdian kepada masyarakat   melalui : 

http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/  

 

 

2) Manual  

a) LPPM mengumumkan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat   

melalui website STIKes Respati dan Whatss app grup dosen STIKes Respati 

b) Pelaksana  membuat proposal pengabdian kepada masyarakat   sesuai dengan 

perencanaan pengabdian kepada masyarakat    

c) Proposal pengabdian kepada masyarakat   di kirim melalui email LPPM sesuai 

jadwal yang ditetapkan    

d) LPPM menetapkan tim reviewer 

e) Proses review proposal penelititian dilakukan setelah draft proposal peneliti 

diberikan kepada reviewer melalui email.  

b. Ketua tim pengabdian kepada masyarakat   harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan. 

c. Proposal yang disampaikan dilengkapi dengan pernyataan belum pernah diusulkan dan 

dibiayai oleh lembaga lain  

d. Usulan besaran anggaran pengabdian kepada masyarakat   sesuai ketentuan RKAT STIKes 

Respati atau anggaran pemberi hibah eksternal 

 

 

 

http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/
http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/
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4. Tahap Penyeleksian/Penunjukan/Penilaian 

Seleksi proposal dilakukan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat   

yaitu LPPM. Sebelum disampaikan kepada tim penilaian, proposal yang masuk diseleksi 

terlebih dahulu secara administratif (ketentuan pelaksana penelitian, pengusulan dan 

penganggaran) oleh penyelenggara. Selanjutnya disampaikan kepada tim penilaian untuk 

dilakukan penilaian. Sebelum tim penilaian melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu 

dilakukan pertemuan seluruh anggota tim  penilaian dan penyelenggara guna menyamakan 

standar dalam melaksanakan penilaian proposal. 

Seleksi yang dilakukan oleh komite penilaian meliputi: (a) kelayakan secara 

substansi; (b) kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku; dan (c) rincian anggaran biaya 

penelitian. 

Setiap proposal yang masuk akan dinilai oleh minimal 2 orang tim penilaian untuk 

mendapatkan hasil rekomendasi penilaian yang objektif. 

 

5. Tahap Penetapan 

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kepala LPPM sebagai penyelenggara pengabdian kepada masyarakat   menetapkan 

proposal  pengabdian kepada masyarakat   berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi dari tim 

penilai / reviewer 

b. Penetapan proposal pengabdian kepada masyarakat   yang didanai diinformasikan melalui 

surat pemberitahuan dan diumumkan melalui website STIKes Respati dan whats app group 

STIkes Respati. 

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat   ditetapkan melalui kontrak pengabdian 

kepada masyarakat   antara penyelenggarapengabdian kepada masyarakat   dengan pelaksana 

penelitian. 

d. Besaran biaya pengabdian kepada masyarakat   yang ditetapkan didasarkan atas 

pertimbangan kelayakan usulan anggaran yang diajukan dan pertimbangan penilaian proposal 

oleh tim reviewer. 
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6. Pemantauan dan Evaluasi. 

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh penyelenggara terhadap pelaksana penelitian. 

a. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh LPPM STIKes Respati 

b. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui telaah dokumen dan visitasi ke 

tempat  pelaksana penelitian; 

c. Dokumen yang ditelaah oleh tim pemantauan dan evaluasi mencakup: laporan kemajuan 

d. Visitasi dapat dilakukan ke lokasi pengabdian kepada masyarakat    jika diperlukan; 

e.  Tim pemantauan dan evaluasi membuat laporan pelaksanaan hasil monitoring evaluasi 

 

7. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat   terdiri dari: 

a. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penetapan pemenang hibah institusi atau 

penetapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat   setelah penilaian proposal 

penelitian.  

b. LPPM menerbitkan surat tugas pelaksana 

 

8. Tahap Pelaporan 

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat   berkewajiban memberikan laporan kepada 

penyelenggara penelitian. 

Laporan disampaikan sesuai dengan tahapan perkembangan dengan mengikuti ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

Laporan terdiri dari :  

a. Laporan kemajuan  

Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat   berdasarkan tahapan yang ada di 

proposal. Berisi hasil temuan lapangan (pengolahan, verifikasi, dan analisis data) atau 

disesuaikan dengan desain pengabdian kepada masyarakat   yang telah disepakati. 

c. Laporan akhir  
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Laporan ini mencakup (1) Laporan utuh dan lengkap sesuai dengan jenis dan tujuan 

penelitian; (2)  draf karya tulis ilmiah untuk publikasi. Selain itu, para pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat   wajib mendokumentasikan bukti-bukti 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran. 
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FORMAT PERENCANAAN, PENGUSULAN PROPOSAL, LAPORAN KEMAJUAN 

DAN LAPORAN PENELITIAN 

 

b. FORMAT PERENCANAAN PENELITIAN 

 
PERENCANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT 

STIKES RESPATI TAHUN AKADEMIK ............................. 

No. Dosen Judul Keilmuan   Bentuk 

integrasi 

Rencana 

waktu 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 

Tasikmalaya .................................. 

 

                        Ketua Program Studi                                                                 Dosen pengusul  

 

 

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

 

 

 

c. FORMAT PENGUSULAN PROPOSAL PkM 
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Proposal Pengabdian kepada masyarakat   dalam Program Pengabdian kepada 

masyarakat   Dosen ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan 

jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 dengan margin atas-bawah-kiri-kanan 4-

3-3-3 cm, dijilid hardcover full berwarna putih serta mengikuti sistematika sebagai 

berikut. 

1) Halaman Judul; memuat informasi tentang, judul penelitian, logo, nama peneliti, 

tahun proposal  

2) Halaman persetujuan  memuat informasi tentang identitas peneliti, pembiayaan, 

jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan  

3) Kata pengantar 

4) Daftar Isi; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal 

penelitian. 

5) Daftar Tabel; Daftar Gambar; Daftar Lampiran. 

A. IDENTITAS 

1. Ketua Tim Pengusul PkM 

NIDN/NIDK :  

Nama Pelaksa :  

   

2. Anggota Tim Pengusul PkM 

NIDN/NIDK :  

Nama Pelaksanan :  

B. DASAR PEMIIKIRAN  

C. TUJUAN KEGIATAN  

D. BENTUK KEGIATAN  

E. SASARAN, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

F. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 
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G. PELAKSANA 

 H. ANGGARAN 

 

 

 

I. JADWAL 

 

. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Kebutuhan Frekuensi Biaya Jumlah 

1.     

2.     

3.     

4.     

Total Ajuan  

 

TAHAPAN KEGIATAN 

Bulan  
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d. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN  

 

1)  Halaman Judul; memuat informasi tentang, judul penelitian, logo, nama peneliti, 

tahun laporan kemajuan  

2)  Kata pengantar 

 3) Daftar Isi; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal 

penelitian. 

4)  Daftar Tabel; Daftar Gambar; Daftar Lampiran. 

A. IDENTITAS 

1. Ketua Tim Pengusul PkM 

NIDN/NIDK :  

Nama Pelaksa :  

2. Anggota Tim Pengusul PkM 

NIDN/NIDK :  

Nama Pelaksanan :  

B. DASAR PEMIIKIRAN  

C. TUJUAN KEGIATAN  

D. BENTUK KEGIATAN  

E. SASARAN, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

F. LUARAN DAN   TARGET CAPAIAN 

G. PELAKSANA 

 H. HASIL KEGIATAN  
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e. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

1) Halaman Judul; memuat informasi tentang, judul penelitian, logo, nama peneliti, 

tahun laporan akhir 

2) Halaman Pengesahan; memuat informasi tentang identitas peneliti, pembiayaan, 

jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan  

3) Kata pengantar 

4) Daftar Isi; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal 

penelitian. 

5) Daftar Tabel; Daftar Gambar; Daftar Lampiran. 

A. IDENTITAS 

1. Ketua Tim Pengusul PkM 

NIDN/NIDK :  

Nama Pelaksa :  

2. Anggota Tim Pengusul PkM 

NIDN/NIDK :  

Nama Pelaksanan :  

B. DASAR PEMIIKIRAN  

C. TUJUAN KEGIATAN  

D. BENTUK KEGIATAN  

E. SASARAN, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

F. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

G. PELAKSANA 

 

 

 H. ANGGARAN 
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I. JADWAL 

 

 

 

 

 

J. HASIL KEGIATAN  

K. PEMBAHASAN  

L. KESIMPULAN DAN SARAN 

M. DAFTAR PUSTAKA  

N. DOKUMENTASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Kebutuhan Frekuensi Biaya Jumlah 

1.     

2.     

3.     

4.     

Total Ajuan  

 

TAHAPAN KEGIATAN 

Bulan  
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5.  FORMAT LAMPIRAN  

     Contoh Cover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

judul  

 

 

 

Pengusul : 

   

   

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STIKes RESPATI 

                                                  TAHUN -----------------     

           

 

 

 

Proposal  atau laporan PkM 
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LEMBAR PERSETUJUAN  

1.  1. Judul Kegiatan :  

2.  2. Bidang Kegiatan / 

matakuliah relevan 

: Kesehatan  /………………………….. 

3.  3. Ketua pelaksana Kegiatan  :  

 a. Nama  :  

 b. NIP/NIK :  

 c. Jurusan :  

 d. Institut :  

 e. Alamat Rumah :  

 f. HP :  

 g. Alamat Email :  

4.  5. Jumlah anggota 

6. Biaya yang diusulkan 

/sumber  

:  

Rp. …………………/……………….. 

7.  7. Jangka waktu pelaksanaan : ------------------------- 

Menyetujui             Pengusul 

Ketua  prodi   

 

 

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

 

Mengetahui 

Ka LPPM 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 Tasikmalaya, ----------------------------- 
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LEMBAR PENGESAHAN  

8.  1. Judul Kegiatan :  

9.  2. Bidang Kegiatan / mata 

kuliah  relevan 

: Kesehatan  /………………………….. 

10.  3. Ketua pelaksana 

Kegiatan  

:  

 a. Nama  :  

 b. NIP/NIK :  

 c. Jurusan :  

 d. Institut :  

 e. Alamat Rumah :  

 f. HP :  

 g. Alamat Email :  

11.  4. Jumah anggota 

5. Biaya /sumber  

:  

Rp. …………………/……………….. 

12.  6. Jangka waktu 

pelaksanaan 

: ------------------------- 

Menyetujui             Pengusul 

Ketua  prodi   

 

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

 

Mengetahui 

Ka LPPM 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 Tasikmalaya, ----------------------------- 
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BAB VI 

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. 
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2. Akuntabilitas 

Tenaga akademik sebagai peneliti harus akuntabel kepada masyarakat, profesi 

mereka, universitas, dosen, mahasiswa, berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dan 

publikasi 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 
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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. 

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 
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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 VII 

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 Pengelolaan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

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

pengabdian kepada masyarakat.  

 

 

 


