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A. Latar Belakang  
Salah satu misi yang harus diemban oleh Bidang Pengabdian Kepada 

Masyarakat STT Bethel Indonesia (BP2M-STTBI) adalah pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh terkait dengan dua hal yaitu:  
1. Sebagai perwujudan, peran dan tanggung jawab bidang perguruan tinggi 

dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa  
2. Sebagai implementasi dan desiminasi kepada masyarakat dari berbegai temuan hasil 

penelitian/kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Di sisi lain, Pengabdian 
kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi utama yang harus 

dijalankan oleh para dosen, sebagai tanaga fungsional di STT Bethel Indonesia. 

 

Berangkat dari dua dasar tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat 

harus ditempatkan pada posisi yang penting dan menjadi prioritas sebagaimana 
kegiatan pembelajaran dan penelitian.  

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut, Bidang Pengabdian 

Masyarakat STT Bethel Indonesia (BP2M-STTBI) menganggap perlu untuk mendorong 

dan memfasilitasi para dosen melakukan pengabdian masyarakat. Sejauh ini ada 

sejumlah peluang pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para 

dosen, di antaranya adalah pengabdian masyarakat kompetitif yang dari pemerintah, 

bidang pengabdian masyarakat STTBI, dan bentuk kerjasama lainnya dengan berbagai 

stake holders. Secara teknis STTBI yang berbasis akademisi bertindak dalam mendesain 

program berdasarkan pokok permasalahan yang ada di masyarakat, terutama terkait 

dengan perilaku sosial di masyarakat selanjutnya melakukan kegiatan pembinaan, 

penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan sesuai cakupannya. Sedangkan pemangku 

kepentingan serta jajarannya mendukung dalam pendanaan operasional dan implementasi 

program. Keseluruhan kegiatan ini tentu disusun dan dirancang dengan memiliki target 

atau sasaran yang jelas, terukur serta melibatkan masyarakat.  
Untuk memperluas peluang para dosen melaksanakan pengabdian masyarakat, 

Bidang Pengabdian Masyarakat STT Bethel Indonesia (BP2M-STTBI) menawarkan 

kesempatan aktifitas pengabdian masyarakat khusus bagi para dosen yang ada di 

lingkungan STT Bethel Indonesia, melalui anggaran pendanaan internal yang dikelola 

oleh Prodi masing masing. Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin tahunan dan perlu 

terus ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Buku panduan ini 

diterbitkan supaya para dosen, pimpinan Prodi, Prodi Sekolah Pasca Sarjana dan 

anggota civitas akademik terkait, memiliki pemahaman tentang tujuan dari program 

pengabdian masyarakat, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, serta bagaimana 

melaksanakannya. 

 

B.  Tujuan 

Program pengabdian masyarakat ini memiliki maksud dan tujuan untuk:  
1. Memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya dalam 
bidang pengabdian kepada masyarakat.  

2. Menerapkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian/kajian kepada masyarakat 
sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 
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3. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari 
pengembangan kompetensi sosial di kalangan para dosen. 

 

C. Sasaran Program PkM 

1. Membangun masyarakat cerdas, berkarakter, peningkatan skil dan pengetahuan 

2. Mengembangkan Kemampuan dan kreatifitas diri dalam masyarakat 

3. Memperlengkapi masyarakat agar menjadi terampil dan mandiri  
4. Menciptakan masyrakat memiliki kesadaran diri akan potensi diri dan 

memanfaatkan peluang di lingkungannya  
5. Memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dalam 

memneuhikebutuhan hidupnya  
6. Upaya Dalam menghambat angka kemiskinan lewat peningkatan potensi di 

masyarakat 

 

D. Konsep Program PkM STTBI  
Program dalam PkM mengacu pada Renstra PkM, 2016 – 2020 yang 

berorientasi kepada misi masyarakat cerdas, mandiri dan berkarakter, pengembangan 

kompetensi social, membangun kesadaran diri serta peningkatan potensi yang ada di 

masyarakat. Beberapa bentuk kegiatan konkrit layanan masyarakat dari hasil rumusan 

program antara lain: pelayanan iba dah, mediasi, konseling, resolusi konflik, konsultan 

keluarga, penyuluhan dan pembinaan.  
Selanjutnya penetapan sebuah tema dalam pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat di STT Bethel Indonesia terhadap kelompok masyarakat di dalam atau di 

luar wilayah DKI Jakarta dapat berupa tindak lanjut (implementasi) dari hasil penelitian 

/ kajian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga kegiatan penelitian tidak lagi sekedar 

dokumen yang tersimpan, tetapi benar-benar dimanfaatkan (diimplementasikan) kepada 

masyarakat. Hal ini dipandang sebagai bentuk uji coba, adaptasi, serta penerapan ilmu 

tepat guna. 

 

E. Ketentuan Umum PkM STTBI 

1.  Kriteria Wilayah Kegiatan PkM  
Kegiatan Pelayanan PKM STTBI ditujukan lebih ke daerah -daerah dan 

komunitas yang terisolir, marginal, kurang adanya pemberdayaan, rawan konflik 

sosial, ancaman memudarnya budaya, dan daerah miskin ekonomi . 
 

2. Luaran PkM STTBI  
Luaran dari PkM STTBI ini dapat berupa publikasi ilmiah dalam jurnal lokal 

yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional. Luaran tambahan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala regional 
maupun nasional. 

 

3. Waktu Pelaksanaan PkM  
a. Waktu Pelaksanaan PkM Dosen (Mahasiswa) efektif selama 10 Bulan sejak 

disampaikan ke publik (dosen), termasuk kegiatan dan pelaporannya.  
b. Dosen mendatangi lokasi PkM minimal dua kali, yaitu melakukan 

kegiatan observasi dan Pelaksaan PkM. Dalam Skala kunjungan 
minimal 1 minggu (7 hari). 
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c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 

Tabel 1. Jadwal Pelaksaan Kegiatan  

No Uraian Jadwal 
   

1 Sosialisasi / Informasi Jan – Maret 2018 

2 Batas Akhir Penyerahan Proposal 31 Maret 

3 Seleksi, Pengumuman, dan Kontrak 10 April 2018 

4 Pengumpulan Laporan Perkembangan Juli 2018 

5 Pengumpulan Laporan Akhir Des 2018 
    

 

 

4. Kriteria dan Pengusulan  
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan PkM STTBI adalah sebagai 

berikut:  
a. Pengusul adalah dosen tetap di STTBI yang telah memiliki NIDN  
b. Pengusul dengan kompetensi multidisplin sesuai dengan bidang yang diusulkan 

(minila dua kompetensi), dan dimungkinkan berkolaborasi dengan perguruan 

tinggi lain  
c. Anggota tim PkM STTBI terdiri dari dosen, mahasiswa aktif (1 – 3 orang) dan atau 

tenaga sekertariat (maksimal 1 orang).  
d. Jangka waktu PkM STTBI adalah satu tahun 

e. Dana atau Biaya penelitian Rp 15.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-  
f. Tiap pengusul hany boleh mengusulkan satu usulan pada skema dan tahun yang 

sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota  
g. Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata pengusul, dan surat 

kesepakatan kerjasama mitra harus asli 
 

 

F.  Ringkasan Skema Program PkM 2018 STTBI 
 

Table 2. Ringkasan Skema Program PkM 2018 STTBI 

    Sumber Dana 

Skema Hibah Persyaratan Waktu    

STTBI 
Lembaga/ Pemerintah    

   
Yayasan Lokal     

Program 
▪
 Pengabdi utama     

Bentuk dosen tetap dengan     

Pengembangan pendidikan 

Maksimum 40–60 Minimal Bersinergi 
dan Hasil minimal S2 

1 Tahun Juta/Tahun program dengan mitra 
Penelitian 

▪
 Anggota pengabdi     

 maksimal 2 dosen     

 
▪
 3 (tiga) mahasiswa     

Program 
▪
 Pengabdi utama     

Peningkatan dosen tetap dengan     

Ketrampilan pendidikan Maksimum 40–60 Minimal Bersinergi 

Bagi minimal S2 1 Tahun Juta/Tahun program dengan mitra 

Masyarakat 
▪
 Anggota pengabdi     

 maksimal 2 dosen     

     3 
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(Iptek Bagi 3 (tiga) mahasiswa    

Masyarakat)      

      

KKN ▪ Dosen    

Mahasiswa  Pembimbing    

Berbasis ▪ 1 Mahasiswa 
3 Sampai 6 

 
Minimal Bersinergi 

Kebutuhan  Tingkat Akhir -  
Bulan program dengan mitra 

Masyarakat  dengan Satu  
    

Dalam Bentuk  Project    

Tematik      

Praktek PI dan ▪ Dosen STTBI    

Pelayanan ▪ Kompetensi pada    

Gerejawi  bidang yang    

  dibutuhkan 
3 – 5 50–70 Minimal Bersinergi  

▪ Melibatkan  Minggu Juta/Tahun program dengan mitra   
mahasiswa      

  minimal 5 orang    

  untuk setiap    

  kegiatan    

 

G. Luaran 

1. Publikasi/Prosiding  
a. Luaran wajib berupa: 

1) Buku atau 

2) Artikel ilmiah 

b. Luaran tambahan yaitu: 

1) Artikel popular di media massa dan 

2) Video kegiatan yang didaftarkan copyright-nya 

 

H. Sistematika Proposal Usulan Penelitian  
Usulan PKM STTBI maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, pernyataan kolaborasi, daftar isi, ringkasan dan lampiran), yang ditulis 
menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 

ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.  
1. Halaman Sampul/Judul (Lampiran 10). Halaman Sampul berwarna Putih 

2. Halaman Pengesahan (Lampiran 11) 

3. Daftar Isi 

4. Ringkasan (maksimum satu halaman).  
Dalam isi ringkasan (abstrak) mengemukakan tujuan dan target khusus yang 

ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tersebut. 
Ringkasan proposal harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang 

rencana kegiatan yang akan diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi. Secara 

teknis urutannya sebagai berikut:  
a. Judul proposal 

b. Pada alinea pertama: deskripsi State of the Art terkait dengan judul; 

c. Pada alinea kedua: menyampaikan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 

d. Pada alinea ke tiga: memuat tujuan kegiatan atau findings yang dianggap penting; 

e. Keywords. 
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5. BAB I : Pendahuluan 

a. Latar belakang Permasalahan  
▪ Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi mengacu pada 

kondisi terkini, dan didukung dengan data atau fakta berupa gambar/foto
  

▪ Jelaskan aspek social, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan 
bermasyarakat.

  

▪ Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan 
masalah konflik, premanisme, tawuran, buta bahasa, dan lain-lain. Dapat 
juga berupa potensi dan peluang usaha konteks pengembangan masyarakat 
atau SDM gereja.

  

▪ Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra; spesifik, konkrit dan 
membutuhkan tindakan yang bersifat urgensi dan benar-benar dibutuhkan oleh 
mitra
  

6. BAB II : Uraian Solusi dan Peran Mitra  
a. Tuliskan semua solusi (program) yang ditawarkan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas 

permasalahan; seperti apa yang hendak dilakukan, alasan memilih program dan 

apakah program yang ditawarkan dibutuhkan oleh masyarakat (sertakan data 

pendukung). Artinya solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas 

mitra. Solusi yang dipakai berbasis hasil riset.  
b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut 

secara spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat. 

Artinya target luaran itu mampu memberbaiki kualitas masyarakat berdasarkan 
parameter yang terukur secara kuantitatif.  

c. Buatlah dalam bentuk diagram proses : Input – Proses – Output – Outcome  
d. Konstribusi Tim (maksimum 400 kata): keahlian dan kontribusi apa yang 

akan disumbangkan masing-masing anggota tim, manfaat yang akan diterima 
tim terhadap keilmuan yang dimiliki  

e. Profil Mitra (ringkas dan padat mengenai mitra), Peran kontribusi mitra 

dan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan. 
Lalu bagaimana tim memastikan agar masyarakat sasaran bisa mandiri 

dengan mengembangkan program (keberlanjutan; sustainable).  
f. Kesepkatan Kerjasama Dengan Mitra  

Menjelaskan justifikasi pengusul bersama mitra dalam menetukan persoalan 

prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PkM.  
g. Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan 

juga spesifikasinya.  
7. BAB III: Metode Pelaksanaan  

a. Nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan 

solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi 
tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi aspek social, budaya, keagamaan, 

mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.  
b. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan 

mitra yang telah disepakati bersama sesuai dengan target dalam kurun waktu; 

tidak pada pelatihan tetapi menitikberatkan pada kegiatan mengembangkan 

kapasitas masyarakat dan permberdayaan masyarakat.  
c. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan 
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d. Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi 
atau persoalan  

e. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program  
f. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah 

selesai kegiatan PkM di lapangan.  
8. BAB IV: Biaya dan jadwal Kegiatan 

a. Anggaran Biaya  
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan 

format sebagaimana pada Lampiran 4. Sedangkan ringkasan anggaran 

biaya disusun sesuai dengan format Tabel 3 

 

    Tabel 3. Justifikasi Anggaran    
 

No 
  

Komponen 
 

 Biaya yang diusulkan       

     (Rp)  

        

1   Honorarium pelaksana (sesuai kebutuhan, maksimum 30%)    
       

2   Bahan habis pakai dan peralatan    
       

3   Perjalanan (termasuk biaya seminar hasil)    
       

4   Lain-lain: publikasi, laporan, lainnya sebutkan    
        

    Jumlah     
 

b. Jadwal Penelitian  
Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dan sesuai dengan format berikut 
ini: 

 

Tabel 4. Jadwal Pelaksaan Progam 

No Jadwal Kegiatan 
       Bulan Ke -         
                   

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
  

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

            
                     

1 Survey Lokasi                    
                     

2 Perakitan dan Uji Coba                    
                     

3 
Proposal & Presentasi                    

(jika disetujui) 
                   

                    

4 Tahap Persiapan/Rancangan                    
                   

                     

 Pelaksanaan / Proses lapangan                    

5 (dalam proposal dibuat lagi rincian                    

 kegiatan/proses)                    

6 Penyusunan Capaian Luaran 
                   
                   

                     

7 
Penyusunan Laporan (termasuk draft                    

poster/diktat/tulisan) 
                   

                    

8 Pengumpulan Laporan Akhir                    
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9. BAB V: Luaran Kegiatan  
Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 5. sesuai dengan 

luaran yang ditargetkan. 

 

Tabel 5. Rencana Target Capaian Luaran 

No Jenis Luaran  Indikator Capaian* 

1 Publikasi Ilmiah di Jurnal/Prosiding   

2 Pemakalah dalam pertemuan ilmiah   

3 HAKI   

4 Teknologi Tepat Guna   

5 
Karya  Seni/Rekayasa  Sosial,  Jasa, Sistem,  

Produk/Barang 
  

   

6 Buku Ajar (ISBN)   

7 Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)   
*Ket: draft, proses editing, sudah terbit, terdaftar atau sudah dilaksanakan 

 

10. Referensi  
Referensi disusun berdasarkan prinsi-prinsip keprimeran dan kemutahiran 

pustaka dalam arti 80% dari pustaka atau jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun 

setelah penerbitan artikel, dengan ssistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka 

yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan 

nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang 

dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam refrensi.  
11. Lampiran – Lampiran  

Lampiran 1. Biodata Ketua dan anggota tim pengusul (lampiran 
A) Lampiran 2. Peta Lokasi Wilayah Mitra  
Lampiran 3. Surat pernyataan kerjasama bermeterai Rp. 6000,-
Lampiran 4. Surat Pernyataan non-plagiarism;  
Lampiran 5. Surat pernyataan kesediaan ketua, anggota, dan tenaga pendukung 

untuk menjalankan program sampai selesai jika didanai  
Lampiran 6. CV ketua, anggota dan tenaga pendukung 

 

I. Tatacara Pengajuan Usulan Proposal  
1. Proposal dilengkapi dengan halaman pengesahan yang sudah ditandatangani dan 

cap sesuai ketentuan yang ada dalam panduan ini  
2. Melakukan pendaftaran di sekertariat BP2M di bulan Februari dan Juli 

3. Semua kelengkapan administrasi di scan dan dimasukkan ke BP2M berserta proposal 

 

J. Telaah Proposal  
Telaah (review) proposal PkM STTBI dilakukan dalam bentuk desk evaluasi 

oleh penelaah. Penelaah ditentukan oleh prodi pengusul. Komponen penilaian desk 

evaluasi proposal menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 4. Jika hasil desk 

memerlukan perbaikan maka pengusul wajib mengirim kembali proposal yang telah 
diperbaiki. 
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K. Penjaminan Mutu Kegiatan  
Penjaminan mutu kegiatan dilakukan oleh Tim Komite Penilaian program 

pengabdian masyarakat BP2M STTBI melalui pendampingan program, monitoring-

evaluasi program (pada tahun berjalan) dan pengukuran dampak sosial ekonominya. 

Kegiatan pendampingan program bertujuan memberi masukan pengembangan 

program, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan 

mendiskusikan solusinya.  
Kegiatan monitoring evaluasi bertujuan untuk menilai 1) kemajuan pelaksanaan 

kegiatan; 2) capaian luaran pengabdian masyarakat yang dijanjikan. Pengukuran 

dampak sosial-ekononi masyarakat (dilakukan di tahun berikutnya) untuk mengetahui 

sejauh mana perubahan nilai sosial-ekonomi masyarakat dengan menggunakan metode 

yang sesuai. 

 

L.  Sumber Dana 

Sumber dana PkM dapat berasal dari:  
1. Dana Internal Perguruan Tinggi 

2. Dana Kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta, industri, dan yayasan. 

 

M. Pencairan Dana dan Pelaporan  
Proposal yang telah disetujui oleh penelaah perlu di-verifikasi oleh prodi, 

barulah pencairan anggaran tahap pertama sebesar 75%. Pencairan tahap kedua, 25%, 

dilakukan jika pengusul telah melaporkan penelitiannya dengan mengunggah laporan 

PkM STTBI dan pengecekan plagiasi.  
N. Sistematika Laporan PkM  

Laporan Penelitian maksimum berjumlah 30 halaman (tidak termasuk halaman 
sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times 

New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan 

ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.  
1. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 9) 

2. IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM (Lampiran 10) 

3. DAFTAR ISI 

4. PRAKATA 

5. RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

6. ISI LAPORAN 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan dan Manfaat 

c. Kerangka Pemecahan Masalah 

d. Pelaksanaan Kegiatan 

e. Hasil Kegiatan 

f. Kesimpulan dan Saran 

g. Daftar Pustaka 

7. LAMPIRAN – LAMPIRAN 

a. Makala Pengabdian Pada Masyarakat 

b. Daftar Presensi / hadir kegiatan pengabdian pada masyarakat  
c. Dokumentasi Foto (foto yang menggambarkan proses kegiatan di cetal 

pada kertas yang sama pada laporan)  
d. Banner / Spanduk 

e. Surat Tugas 
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Lampiran 1 : Cover Proposal PkM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSAL  

PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
 

 

(Judul) 
 
 
 

 

PROGRM STUDI ........................................................................ 
 
 

 

TAHUN ANGGRAN 2018 
 

Oleh 
 

(Ketua) NIDN / NIK 

 

(Anggota) NIDN / NIK 

 

(Anggota) NIDN / NIK 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia 

Jakarta 

2018 
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Lampiran 2 : Lembar Pengesahan PkM 
 

 

  LEMBAR PENGESAHAN 

 PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

1. Judul : …………………………………………… 

2. Nama Mitra : …………………………………………… 

3. Ketua Tim Pengusul  

 a. Nama : …………………………………………… 

 b. NIDN : …………………………………………… 

 c. Jabatan/Golongan : …………………………………………… 

 d. Bidang Keahlian : …………………………………………… 

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

 f.  Alamat Rumah : …………………………………………… 

 g. No Telp/Hp : …………………………………………… 

4. Anggota Tim Pengusul  

 a. Jumlah Anggota : Dosen …………..orang, 

 b. Nama Anggota I/bidang keahlian : ……………………/………….... 

 c. Nama Anggota II/bidang keahlian : ……………………/…………… 

 d. …. : ……………………/…………… 

 e. Mahasiswa yang terlibat : …………………..orang  
5. Lokasi Kegiatan Mitra 

a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : …………………………………………… 

 b. Kabupaten/Kota : …………………………………………… 

 c. Propinsi : …………………………………………… 

 d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : …………………………………………… 

6. Luaran yang dihasilkan : …………………………………………… 

7. Jangka waktu Pelaksanaan : …………………..Tahun 

8. Biaya Total : …………………………………………… 
 

 

Mengetahui, 

Ketua Prodi 

Cap dan tanda tangan) 

NIDN 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Ketua Tim Pengusul 

tanda tangan 

(Nama Lengkap) 

NIDN 

 

Mengetahui 

Ketua STT bethel Indonesia Ketua BP2M STTBI 
 
 
 
 

Cap dan tanda tangan 

(nama lengkap) 

NIDN 

 
 
 
 

Cap dan tanda tangan 

(nama lengkap) 

NIDN 

 

*Semua tanda tangan harus asli 
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Lampiran 3: Format Identitas dan Uraian Umum 

 

1. Judul Pengabdian Masyarakat : ………………………………………………………………... 
 

………………………………………………………………… 
 
2. Tim Pelaksana   

No Nama Jabatan 
Bidang 

Prodi 
Alokasi Waktu 

Keahlian (jam/Minggu)     

      

1  Ketua ………….. ………….. ………….. 
      

2  Anggota 1 ………….. ………….. ………….. 
      

3  Anggota 2 ………….. ………….. ………….. 
      

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

 
 

3. Objek (khalayak sasaran) pengabdia kepada Masyarakat: 
 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Masa pelaksanaan 
 

Mulai : bulan: …………………………..tahun: …………………… 
 

Berakhir : bulan: …………………………..tahun: …………………… 
 

5. Usulan Total Biaya Operasional : Rp ………………………………………. 
 
6. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat: …………………………………… 
 
7. Mitra Yang terlibat (uraikan apa konstribusinya) 
 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 
 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada 

manfaat yang diperoleh)  
.…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang 

diktargetkan  
………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Lampiran 4 : Lembar Rincian Anggaran 
 

Biaya Pengabdian Masyarakat 

 

REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN 

No. Uraian    Jumlah (Rp) 

1. Gaji/upah      

2. Bahan/Perangkat Penunjang/Peralatan      

3. Perjalanan      

4. Pengumpulan dan Pengolahan data, Laporan, Publikasi,     

 Seminar, Pendaftaran HKI dan lain-lain      

Jumlah Biaya      

1. Gaji dan Upah      

No Pelaksana Kegiatan   Jumlah 
Jumlah Honor/ 

Biaya (Rp) 
Jam/minggu Jam      

1. Ketua Tim Peneliti 
2. Pelaksana/Peneliti 

3. Teknisi  
4. Tenaga Harian 

Jumlah Biaya 

 

2. Bahan/Perangkat Penunjang/Peralatan  

No. Bahan Volume 
Biaya Satuan  Biaya 

(Rp)  (Rp)      

1.       

Jumlah Biaya      

3. Perjalanan      

No. Jenis 
 
Volume 

Biaya Satuan  
Biaya (Rp)  (Rp)  

      

1.       

Jumlah Biaya       
 

4. Pengumpulan dan Pengolahan data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran HKI 

dan lain-lain  

No.  Tujuan Volume 
Biaya Satuan 

Biaya (Rp) 
(Rp)    

1.  
Jumlah Biaya  
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Lampiran 5 : Format Lembar Penilaian Usulan PkM 

 

Identitas  

1. Judul : …………………………………………………………………….. 

2. Ketua Tim Pengusul : ……………………………………………………………………. 

3. Bidang Ilmu : ……………………………………………………………………. 

4. Jumlah Anggota : ……………………………………………………………………. 

5. Belanja yang disetujui  : ……………………………………………………………………. 

 

Kriteria dan Acuan Penilaian 

No KRITERIA ACUAN PENILAIAN 
BOBOT 

SKOR 
NILAI 

(%) (bobot x skor)      
       

  • Judul    

1. Masalah yang Ditangani 
• Pendahuluan 

25 
  

• Tinjauan Pustaka   
     

  • Perumusan Masalah    
       

2. Tujuan dan Manfaat 
• Tujuan 

20 
  

• Manfaat 
  

     
       

  • Pemecahan Masalah    

 Bentuk kegiatan • Khalayak sasaran Antara    

3. (metode) yang 

• 
yang Strategis 25   

 dilaksanakan. Keterkaitan    

  • Metode Kegiatan    
       

4. Evaluasi 
• Rancangan 

10 
  

• Evaluasi 
  

     
       

  • Rencana dan Jadwal    

5. Fisibilitas Penerapan 
• Organisasi Pelaksana 

20 
  

• Rencana Belanja   
     

  • Lain-lain    
       

 JUMLAH   100   

Catatan: 

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

Nilai diterima : >350}  
Hasil Penilaian : Diterima / Ditolak* (coret salah satu) 

 

Saran rekomendasi: .......................................................................................................... ............ 

 

Jakarta, ............................ 2018 

Penilai, 
 
 
 
 

 

( ............................................. ) 
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Lampiran 6: Lembar Evaluasi Atas Capaian Program dan Capaian Luaran Kegiatan 

 

Judul Kegiatan :   

Ketua Tim Pelaksana :   

NIDN :   

Prodi :   

Jangka Waktu Kegiatan : …………………Bulan/Tahun* 

    

Mitra Kegiatan  : ………………………………………………………… 

Jumlah Mitra  : …………………Orang 

   …………………Usaha 

Persoalan Mitra: Teknologi,  : ………………………………………………………… 
Manajemne, Sosial-Ekonomi,  ………………………………………………………… 

Hukum, keamanan, Lainnya   ………………………………………………………… 

(sebutkan yang sesuai)    

Status Sosial Mitra: Anggota : ………………………………………………………… 

Jemaat, Tani/nelayan, PKK, TKW,  ………………………………………………………… 

Lainnya (sebutkan yang sesuai  ………………………………………………………… 

Lokasi    

Jarak PT ke Lokasi Mitra  : …………………….Km 

Sarana transportasi :angkitan umum, : ………………………………………………………… 

motor, jalan kaki (sebutkan yang  ………………………………………………………… 

sesuai)   ………………………………………………………… 

Sarana Komunikasi: Telepon, : ………………………………………………………… 

Internet, Surat, Fakz, Tidak ada  ………………………………………………………… 

sarana komunikasi (sebutkan yang  ………………………………………………………… 

sesuai    

Identitas    

Tim PkM  : ………………Orang 

Jumlah Dosen  : ………………Orang 

Jumlah Mahasiswa  : ………………Orang 

Gelar Akademik Tim  : S-3 ………......Orang 

   S-2 …………..Orang 

   S-1 …………..Orang 

Gender  : Laki-Laki…………Orang 

   Perempuan………..Orang 

Aktivitas PkM    

Metode Pelaksanaan PkM:  : ………………………………………………………… 
penyuluhan/penyadaran,   ………………………………………………………… 

pendampingan, pendidikan, rancang  ………………………………………………………… 

bangun, pelatihan manajemen usaha,  ………………………………………………………… 

pelatihan produksi, pelatihan  ………………………………………………………… 

administrasi, pengobatan, lainnya  ………………………………………………………… 

(seburkan yang sesuai)    

Waktu Efektif Kegiatan  : …………….bulan 

Evaluasi Kegiatan    

Keberhasilan  : Berhasil / Gagal* 
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Keberlanjutan Kegiatan di Mitra  : Berlanjut / Berhenti * 

Kapasitas Produksi  : Sebelum PkM ………………………… 

    Sesudah PkM ……………………….... 

Omzet per bulan  : Sebelum PkM Rp ……………………. 

    Sesudah PkM Rp ……………………. 

Persoalan Masyarakat Mitra  : Terselesaikan / Tidak Terselesaikan * 

Total Biaya Program  : Rp. ……………………………….. 

Jumlah dana diterima  : Tidak diterima 100 % / Diterima 100 %* 

Kontribusi Mitra   

Peran serta Mitra dalam kegiatan  : Aktif / Pasif* 

    Acuh tak acuh 

Kontribusi Pendanaan  : Menyediakan / Tidak menyediakan* 

Keberlanjutan   

Alasan Kelanjutan Kegiatan Mitra  : Permintaan masyarakat / keputusan bersama* 

Usul Penyempurnaan Program PkM   

Model Usaha Kegiatan  : ………………………………………………………… 

Anggaran Biaya  : Rp. ……………………………….. 

Lain – Lain  : ………………………………………………………… 

Dokumentasi (foto Kegiatan dan produk) 

Produk/kegiatan yang dinilai  : ………………………………………………………… 

bermanfaat dari berbagai perpektif   ………………………………………………………… 

(sebutkan)   ………………………………………………………… 

Potret permasalahan lain yang  : ………………………………………………………… 

terekam    

Luaran program PkM berupa   

- Metode atau Sistem  : ………………………………………………………… 

     

- Produk/Barang  : ………………………………………………………… 

     

- Paten  : ………………………………………………………… 

     

- Publikasi (artikel/proceeding)  : ………………………………………………………… 

     

- Publikasi Media  : ………………………………………………………… 

      
 

*coret yang tidek perlu 
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Lampiran 7: Lembar Penilaian Poster Program PkM 
 

 

PENILAIAN POSTER 

 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 
 
 
 

 

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

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

NIDN  : …………………………………………………………………….. 

Prodi  : …………………………………………………………………….. 

Jangka Waktu Kegiatan : …………………Bulan/Tahun*   

       

No  Kristeria Penilaian Bobot  Skor Nilai 

1 
 Substansi (tujuan, metode, 

40 
   

 
hasil) 

    

       

  Kejelasan Infomrasi      

2  -Terbaca (visible)  30    

  Terstruktur (structured)     

3 
 Daya Tarik (tata letak,  

30 
   

 
pewarnaan, kserasian) 

    

       

  Jumlah  100    
Keterangan 

Skor: 1,2,3,5,6,7 (1 = buruk; 2 = sangat kurang; 3 = kurang; 5 = cukup; 6 = baik; 7 = sangat baik)  
Nilai : bobot x skor 
 

 

Komentar Penilai 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Kota, tanggal – bulan – tahun  
Penilai, 

Tanda tangan 

(nama Lengkap) 
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Lampiran 8 : Reviewer PkM STTBI 
 

 

KODE ETIK REVIEWER PENGABDIAN MASYARAKAT  BIDANG 
PENGABDIAN MASYARAKAT  STT BETHEL INDONESIA (BPM-STTBI) 

 

 

PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK REVIEWER 

 

1. Latar Belakang  
1. Reviewer adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Reviewer karena 

kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Reviewer.  
2. Reviewer adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan 

keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan 

keuntungan finansial.  
3. Salah satu ciri utama independensi BPM-STTBI, adalah:  

a. Adanya Reviewer sebagai peer group/peer reviewer yang melaksanakan proses 
asesmen kecukupan secara independen.  

b. Adanya kode etik Reviewer yang menjamin pelaksanaan review dilakukan Reviewer 
secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan (conflict of interest).  

2. Kode Etik Reviewer  
1. Seorang Reviewer harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan 

kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan 
conflict of interest.  

2. Reviewer harus menolak tugas sebagai reviewer jika Reviewer yang bersangkutan pernah 

membantu dosen yang akan direview dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat .  
3. Reviewer harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen 

yang dievaluasinya.  
4. Reviewer harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil 

penilaian (nilai/score) proses review, kecuali kepada BPM-STTBI.  
5. Reviewer tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok 

dari kegiatan Proses Review.  
6. Reviewer tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas 

namakan BPM-STTBI.  
7. Reviewer tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk 

apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer. Reviewer 

tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil 

penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BPM- 

STTBI. 

 

3. Keharusan dan Larangan bagi 
Reviewer Reviewer harus (keharusan):  

1. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai “peer reviewer”, sehingga harus bekerja 

secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi dosen yang dinilainya. Obyektif dalam 

memberikan penilaian. Membawakan diri sebagai “peer reviewer” yang berperilaku baik, 

yaitu, antara lain: jangan sampai berbaik hati yang berlebihan atau sebaliknya,-- 
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bermuka masam, murung, kejam atau memperlihatkan kekuasaan--, sehingga pihak dosen 
merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat.  

2. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap dosen yang 

dinilainya, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang 
dosen tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.  

3. Mendapatkan izin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas mereview. 

4. Tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan reviewer.  
5. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan dan 

keberatan yang dikemukakan oleh pihak dosen yang dinilainya.  
6. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh dosen yang 

dinilainya.  
7. Menjamin kerahasiaan hasil review dan semua hal yang rahasia (confidential) pada 

semua tahap dalam proses review.  
8. Memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun dan menghormati serta 

menghargai tradisi lokal dan adat istiadat setempat selama melakukan review.  
9. Menepati waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan asesmen. Jika seorang 

Reviewer berhalangan karena kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang 

bersangkutan harus memberi tahu “contact person” ke BPM-STTBI secepat mungkin. 
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Reviewer tidak boleh (larangan): 

1. Memiliki afiliasi dengan dosen yang dinilainya.  
2. Memiliki komitmen – antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu 

yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial – untuk 

kepentingan dosen yang dinilainya.  
3. Menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program Kegiatan Pengabdian 

masyarakat yang dinilainya. memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan 

pribadi dari kegiatan proses review bekerja sebagai konsultan pada program Pengabdian 

Masyarakat yang dinilainya.  
4. Memberi pernyataan pribadi dan atau mengatas namakan BPM-STTBI mengenai prediksi 

hasil review proposal yang dinilainya.  
5. Memberitahukan cara pembuatan proposal dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh 

hasil review yang baik.  
6. Menerima layanan, pemberian dan atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat 

akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian proposal yang patut diduga ada 
kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer.  

7. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan 
proses review.  

8. Mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi 
(kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil review dan hal ini harus 

dicantumkan di dalam Berita Acara review. 

 

Pernyataan kepatuhan  
Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang 

harus dan tidak boleh dilakukan Reviewer seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya 

melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi Reviewer ini, maka saya bersedia 

diberhentikan dari proses asesmen / Review yang ditugaskan, dan BPM-STTBI tidak akan 
menugaskan saya lagi sebagai Reviewer Bidang Pengabdian Masyarakat BPM-STTBI. 

 

Tanggal : ………………………………… 

Nama Jelas : ………………………………… 

Tandatangan Reviewer : ………………………………….  
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Lampiran 9: Formulir Isian Kesediaan Menjadi Riviewer 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama lengkap : 

NIDN/NIK : 

Alamat rumah : 

No. Tel./Fax/HP : 

Email : 

Prodi : 

Alamat kantor : 

Bagian : 

No. Tel./Fax : 

Bersedia / tidak bersedia : Menjadi Reviewer Bidang Pengabdian Masyarakat STT Bethel 

Indonesia (BPM-STTBI) (*) 
 
 
 
 

Jakarta, ................................. 
 
 
 
 
 

 

( ) 
 
 
 
 

 

(*) Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 10: Contoh Surat Pernyataan Bekerjasama Dengan Mitra 
 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA DALAM 

PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama Organisasi : 

Nama Pimpinan 

Bertanggung jawab : 

Bidang : 

Alamat : 

No Telp : 

 

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan pelaksana kegiatan PkM dalam 
bidang ……………………………………. 
 

 

Ketua Tim Pengul  
NIDN/NIK 

Program Studi 

Perguruan Tinggi 

 

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada usaha/lembaga kami 

 

Bersama ini kami nyatakan dengan sebenrnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksanaan 

kegoatan PkM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa 
unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana smestinya 
 
 
 
 

Jakarta, hari – tanggal – bulan – tahun  
Yang menyatakan, 

 
 
 
 

 

(Ttd, Nama dan materai) 
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