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PENGANTAR

Seperti dinyatakan dalam Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana Universitas
Pendidikan Indonesia (Renstra SPs UPI) tahun 2016-2020, fasilitasi Pengabdian
kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh 5Ps
dalam rangka meningkatkan penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian yang
merupakan wujud tanggung jawab terhadap masyarakat (community social
responsibility, CSR) untuk memberikan nilai tambah pada tugas dan fungsi
akademik prodi serta 5Ps UPI.

Pada tahun 2019, program hibah PkM ini diluncurkan kembali dengan skema
yang sarna, dengan harapan terjadinya peningkatan kualitas PkM yang ditandai
dengan peningkatan kualitas dan kuantitas output dari PkM sebelumnya. Selain
itu, pada tahun ini target kegiatan PkM diarahkan pula untuk upaya peningkatan
kualitas masyarakat melalui upaya membangun kecendikiaan mahasiswa SPsUPI
melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas
pendidikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan bencana
alam, upaya pelestarian lingkungan, peningkatan ketakwaan masyarakat kepada
Tuhan YME, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Agar kegiatan PkM lebih terarah, SPstelah menyusun panduan untuk digunakan
sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan proposal, melaksanakan
kegiatan PkM, serta menyusun laporan kegiatan. Dalam panduan diuraikan
persyaratan, jadwal kegiatan, mekanisme pengajuan dan penetapan proposal
yang akan didanai oleh RKATSPsUPI tahun anggaran 2019, serta penyusunan
laporan. Pada kegiatan PkM tahun ini, proposal disampaikan oleh prodi melalui
suatu kepanitian yang ditetapkan prodi.

Bandung, 15 Januari 2019
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A. Rasional
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
2016-2020 disebutkan bahwa menjelang tahun 2020, UPI bertekad untuk
mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan
ASEAN.Untuk mewujudkan tekad tersebut, diperlukan berbagai langkah besar
di antaranya melalui kegiatan memperkokoh dan meningkatkan kualitas
Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyebarluaskan pengalaman dan
temuan-temuan inovatif dari berbagai bidang ilmu dan terapan.

SPssebagai gerbang mutu UPI memainkan peran strategis dan memberikan
kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja dan visi UPI. Dalam Renstra
SPsUPI (2016-2020) dirancang berbagai program dan kegiatan dalam rangka
mewujudkan Visi "Mendapat pengakuan yang lebih luas di level
internasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Bidang IImu
Kependidikan dan Pendidikan Disiplin IImu Menuju Kepeloporan dan
Keunggulan UPITahun 2020".

Salah satu misi SPsadalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
yang bermutu bagi dosen dan mahasiswa, guna meningkatkan produktivitas
melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis
penelitian yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan
masyarakat. Strategi konkrit yang ditempuh SPsadalah memfasilitasi berbagai
program PkM, bagi dosen dan mahasiswa. Kegiatan PkM pada tahun ini
ditujukan bagi upaya diseminasi hasil penelitian, peningkatan kualitas
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan bencana,
pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Oleh karena itu, setiap proposal kegiatan PkM wajib
mencantumkan keikutsertaan mahasiswa baik sebagai pelaksana maupun
pendukung kegiatan PkM. Program PkM Bidang IImu yang dilandasi hasil-hasil
penelitian atau pengkajian yang telah dilaksanakan di SPsatau Program Studi
telah dan diharapkan selalu berguna bagi masyarakat dalam memecahkan
masalah-masalah di masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang,
serta memberikanjeed back yang bermakna bagi penguatan Visi dan Misi SPs
dan Universitas.

Agar kegiatan PkM dapat mewujudkan Visi dan Misi SPs UPJ, terutama
kaitannya dengan visi dan misi bidang PkM, SPs UPI telah melaksanakan
kegiatan secara berkelanjutan dan terukur, yaitu memfasilitasi
penyelenggaraan PkM dosen dan mahasiswa yang dapat dilaksanakan oleh
prodi atau lintas prodi, melalui suatu tim PkM yang ditetapkan prodi.

B. Kebijakan Program Pengabdian kepada Masyarakat
SPs UPI telah menetapkan arah kebijakan kegiatan PkM, yang utamanya
ditujukan bagi upaya mendiseminasikan hasil-hasil penelitian yang teJah
dihasilkan oleh tim peneliti dari setiap prodi di tingkungan SPsUP!. Upaya ini
diperlukan untuk meningkatkan peran dan fungsi disiplin ilmu pendidikan,
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pendidikan disiplin i1mu, dan disiplin ilmu lainnya dalam pemberdayaan
masyarakat.

Selain itu, kebijakan PkM tahun ini diperluas pada upaya membangun jejaring
SPs UPI melalui prodi dengan berbagai stakeholder, meningkatkan
pengetahuan masyarakat terhadap prodi yang ada di lingkungan SPs UPI,
serta upaya untuk membangun kecendikiaan, utamanya bagi mahasiswa. Oleh
karena itu, kebijakan lainnya terkait PkM di SPsUPI adalah setiap kegiatan
PkM yang dibiayai oleh SPs UPI wajib melibatkan mahasiswa sebagai
pelaksana dan sebagai pendukung kegiatan. Penguatan promosi oleh prodi
melalui kegiatan PkM diperlukan untuk memastikan sustoinability prodi,
sementara kegiatan PkM hendaknya dilakukan pula sejalan dengan upaya
membangun jejaring dengan instansi lain, baik instansi pendidikan maupun
non pendidikan. Kegiatan PkM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di
daerah Jawa Barat dan daerah lain di Indonesia.

1.Tujuan

Program PkM di SPsUPI bertujuan untuk
a. mendorong terintegrasikannya Tri Dharma Perguruan tinggi yang saling

menguatkan;
b. menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di antara dosen dan mahasiswa;
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kolaborasi antara SPs UPI

(prodi di SPsUPI) dengan masyarakat umum dan lembagajinstansi yang
bekerjasama dalam kegiatan PkM;

d. menumbuhkan jiwa kecendikiaan mahasiswa;
e. memberikan bantuan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat

melalui implementasi berbagai hasil penelitian oleh dosen-dosen SPsUPI.

2. $kema Hibah PkM
Skema kegiatan PkM yang difasilitasi oleh SPs UPI untuk tahun 2019 yaitu
skema PkM seperti yang telah ditetapkan oleh UPI (PkM Bidang IImu, PkM
Desa Binaan, PkM Kewirausahaan, dan PkM Berbasis Hasil Penelitian).
Pemilihan skema sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh
prodi/SPs. Pengusulan proposal PkM dari setiap prodi maksimal dua usuran.

3. Targetjluaran
Targetjluaran kegiatan PkM adalah:
a. Terdiseminasinya hasil-hasil penelitian keilmuan prodi-prodi dllingkungan

SPsUPI, penerapan teknalogi tepat guna yang bermanfaat bagi kemajuan
masyarakat, dan tersosialisasinya prodi-pradi di SPsUPI.

b. Terjalinnya kerjasama dengan berbagai lembaga yang akan berkontribusi
bagi pengembangan PkM selanjutnya, penelitian, serta jejaring.

c. Terbangunnya kecendikiaan mahasiswa dalam berbagai bidang, melalui
kegiatan membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan,
penanggulangan bencana alam, pelestarian lingkungan, peningkatan
ketakwaan, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan.
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4. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran PkM meliputi masyarakat secara umum, baik perarangan,
kelampak, maupun institusi, di pedesaan maupun perkataan.

S. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan PkM dapat berupa workshop, penyuluhan, pendidikan,
pembinaan, pelatihan, pelayanan, atau kaji tindak.

6. Kuata dan Besaran Dana

Kuota kegiatan PkM pradi untuk tahun 2019 sebanyak empat puluh (40) judul
PkM, masing.masing dengan anggaran maksimal Rp. 30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah). Kuata PkM SPssebanyak empat (4) judul dengan anggaran
ditentukan berdasarkan kandisi keuangan di SPs.

C.Persyaratan Pengusul
Semua skema PkM diperuntukkan bagi para dosen SPs UP! yang
kepanitiaannya ditunjuk oleh prodi/SPs. Proposal PkM harus melibatkan
mahasiswa (52/53). Adapun persyaratan pengusul hibah PkM adalah sebagai
berikut:
1. Ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap prodi baik yang ber.

NIDN maupun yang ber.NIDK.
2. Kegiatan PkM melibatkan sekurang.kurangnya 2 orang dosen tetap dan 1

orang mahasiswa pada prodi yang sama.
3. Cakupan PkM terkait bidang ilmu dari mata kuliah yang diampu, program

bantuan masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan,
penanggulangan bencana alam, pelestarian lingkungan, peningkatan
ketakwaan, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan.

D. Waktu Pengusulan dan lama Kegiatan
Kegiatan PkM diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Proposal diserahkan paling lambat tanggal10 Maret 2019;
2. Penetapan hasHseleksi berdasarkan proses review dilakukan pada akhir

Maret 2019.
3. Kegiatan PkM dilaksanakan antara bulan April s.d. November 2019.
4. laporan kegiatan PkM sudah diserahkan dan diunggah melalui laman

http://Ippm.upLedu/litabmas paling lambat tanggal23 November 2019.
S. Seminar hasil PkM dilaksanakan minggu keempat November 2019 atau

mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh lPPM.

E.Ketentuan Penulisan Proposal
Proposal PkM (cover warna putih) ditulis dengan mengikuti ketentuan dalam
Panduan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan PkM UPI
{http://lppm.upi.edu/litabmas)yang berlaku yang dikeluarkan oleh lPPM UP!.
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F.Mekanisme Pengusulan Proposal
Proposal dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) eksemplar disampaikan
kepada:
Direktur Sekolah Pascasarjana
melalui
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Pascasarjana UPI
Gedung Sekolah Pascasarjana
JI. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Soft/He proposal diunggah melalui laman http://lppm.upi.edu/litabmas.

G. Mekanisme dan Kriteria Penilaian Proposal
Mekanisme penilaian proposal PkM dilakukan oleh Panitia yang terdiri atas
tiga sampai lima orang pakar, yang keanggotaannya ditentukan dan
ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana. Seluruh proposal PkM yang
masuk akan diseleksi melalui tahap-tahap berikut:
1. Seleksi administratif meliputi kelengkapan seluruh persyaratan yang

ditetapkan, dilakukan oleh Panitia.
2. Proposal yang memenuhi persyaratan administratif direviu oleh Reviewer.
3. Proposal yang diterima berdasarkan hasil penilalan reviewer disampaikan

ke lPPM untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan akan diumumkan
selambat-Iambatnya dua minggu setelah batas akhir pemasukan proposal
melalui laman website SPsUPI. Semua keputusan yang dibuat dalam kaitan
seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

4. Setiap ketua tim PkM yang proposalnya disetujui untuk didanai, diminta
untuk menandatangani Surat Perjanjian PelaksanaanPkM Bermaterai.

Kriteria penilaian proposal PkM meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Kejelasan program/kegiatan PkM;
2. Kaitan program PkM dengan kebijakan PkM SPsdan Universitas;
3. Manfaat kegiatan PkM dan kontribusi bagi pengembangan prodijSPs;
4. Ketepatan metode dan evaluasi program PkM.

H. Mekanisme Pelaporan

1. Dosen yang telah menyelesaikan kegiatan PkM diwajibkan menyampaikan
laporan kegiatan pkM sebanyak 3 eksemplar yang sudah ditandatangani
oleh Ketua Tim, para ketua prod! terkait, Pimpinan SPs,dan Ketua LPPM.
Laporan PkM disertai dengan laporan lengkap pengeluaran dana
(keuangan).

2. laporan disampaikan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Kontrak
Kegiatan PkM kepada:
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Dlrektur Sekolah Pascasarjana
Melalui
Wakil Direktur Bldang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia
JI.Setiabudhi nornor 229
BANDUNG

3. Dosen yang tidak rnenyarnpaikan produk kegiatan berupa laporan PkM
seperti tercanturn pada butir Hl.H2 di atas akan rnemperofeh sangsi
indisipliner sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPL
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Lampiran 1
Halaman Sampul Proposal PkM

PROPOSAL

KEGIATAN PENGAB DIAN KEPADA MASYARAKAT

JUOUL PkM

Pengusul:
Nama lengkap dan gelar

PROGRAM STUDI .
SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Bulan, tahun



Lampiran 2

Judul Kegiatan PkM
Nama Ketua Pelaksana
NIP/NIDN/NIDK
Pangkat/Gol./Ja batan
Prodi
Alamat Rumah
Telepon/H PIFaksimile/e.mail
Nama Anggota PkM (jika ada)

Lembar Pengesahan

No Nama dan Gelar Bidang Keahlian Alokasi waktu

1.
2.

Jangka Waktu Kegiatan PkM
Total Biaya yang dibutuhkan

Mengetahui,
Ketua Prodi .

(Nama dan Gelar)
NIP ....

Ketua LPPM,

(Prof. Or. H. Ahman, M.Pd.)
NIP. 195901041985031002

Ketua Pelaksana PkM,

(Nama dan Gelar)
NIP/NIDN/NIDK .....

Direktur
Sekolah Pascasarjana,

(Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D.)
NIP.195909221983031003
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Lampiran 3

Uraian Pembiayaan Program PkM

No Jenis Penli!:eluaran Jumlah Rp
l. Peralatan 30%
2. Bahan habis oakai 10%
3. Perjalanan 30%
4. Lain-lain (pemeliharaan, workshop, penggandaan, 30%

pelaporan, dU.)
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Lampiran 4

Riwayat Hidup Ketua Pelaksana PkM

1. Nama
2. NIP/NIDN/NIDK
3. PangkatjJabatan/Gol.
4. Prodi
S. Tempatjtgl. Lahir
6. Atamat

7. No Telp/HP
8. Riwayat Pendidikan

No. Universitas KotajNegara Tahun Lulus Jurusan
1. Sl
2. S2
3. S3

rr d PkMP9 P. enga aman ene I Ian an
Nama Sumber Judul Penelitian Jabatan Besar Tahun
Program Dana Dana

10. Publikasi IImiah

No. Nama Judul Nama kota Bulan,
Seminar/Jurnal tahun

Bandung, tanggal, bulan, tahun

Tanda tangan

(Nama dan gelar)
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Lampiran 5
Sistematika Proposal PkM

No Komponen Deskripsi
1. JUDUl Singkat, pad at, jelas menggambarkan

penerapan bidang i1mu hasil penelitian atau
kajian dalam memecahkan masalah atau
pemberdayaan masyarakat

2. ANALISIS SITUASI 1) Uraikan secara singkat dan jelas kondisi
khalayak sasaran dari segi sosial, budaya,
ekonomi, agama, pendidikan atau
Iingkungan geografi. lengkapi dengan data
baik kuantitatif maupun kuatitatif

2) Berdasarkan poin 1) mendorong adanya
interaksi bidang ilmu hasil penelitian ke arah
penerapannya

3 PERMASALAHAN Identifikasi permasalahan utama khalayak
sasaran dan bukan permasalahan tim pengusul

4 URAIAN KEGIATAN Uraikan metodologi, tahapan, proses aplikasi,
atau orientasi kegiatan PkM yang direncanakan
dalam memecahkan permasalahan yang
dihadapi khalayak sasaran

5 KHALAYAK SASARAN Uraiakan secara spesifik khalayak sasaran
beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi

6 TARGET lUARAN Uraikan jenis luaran yang dihasilkan termasuk
spesifikasinya

7 RENCANA KERJADAN Uraikan secara rind tahapan, jadwal kegiatan,
JADWAl KEGIATAN termasuk penanggung jawabnya

8 BIAYA KEGIATAN 1) Uraikan rincian setiap komponen
pembiayaan dalam bentuk tabel

2) Komponen pembiayaan meliputi: bahan
habis pakai, biaya perjalanan, perJalatan,
biaya program dengan standar pembiayaan
mengikuti ketentuan yang berlaku di UPI

3) Pajak-pajak harus dirind sesuai dengan
bidang penggunaannya

9 REFERENSI

10 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1) 8iodata ketua tim pengusul dan anggota
2) Peta lokasi kegiatan
3) Hal-hal lain yang dipandang perlu
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Lampiran 6.
Format Laporan PkM

1. Format Japoran PkM pada dasarnya sama dengan format penyusunan
proposal. kecuali semua label proposal diganti dengan label laporan (lihat
lampiran 1 dan 2).

2. Sistematika laporan sarna seperti sistematika proposal, kecuali uraian
tentang rencana kegiatan dan rencana biaya diganti dengan implementasi/
hasHkegiatan PkM dan rekomendasi tindak lanjut (No.7 dan 8 pada tabel
lampiran 5).

3. Uraian penggunaan dana PkM harus dilampirkan dalam laporan, lengkap
dengan bukti pengeluaran (fotokopi).
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