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KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim 

MandiriUniversitas Bengkulu, disusun oleh Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu (LPPM-UNIB). Buku Panduan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas program Pengabdian kepada Masyarakat 

di UNIB, terutama mengenai luaran dan dampak kegiatan/outcome yang harus 

dipublikasikan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.  

Buku Panduan ini memuat petunjuk teknis PPM. Perlu diketahui bahwa 

kegiatan PPM tidak hanya merupakan kegiatan Pembinaan (penerapan TTG), tetapi 

juga membina kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat 

dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, daerah dan bagi pembangunan pada 

umumnya. Selain itu, melalui panduan ini dosen di lingkungan UNIB diharapkan 

dapat memperoleh informasi tentang kegiatan PPM, khususnya program yang 

diselenggarakan oleh LPPM-UNIB dengan biaya yang dikeluarkan secara mandiri.  

Demikian, semoga Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada 

Masyarakat Skim Mandiri Universitas Bengkulu (UNIB) ini dapat memberikan 

manfaat, memotivasi dan memperlancar proses pengusulan kegiatan PPM oleh 

Dosen di lingkungan UNIB, penilaian usulan, pelaksanaan kegiatan, laporan 

pelaksanaan kegiatan, serta proses pencapaian luaran yang dijanjikan.  

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua 

anggota Tim LPPM-UNIB, atas partisipasinya sehingga penyusunan Panduan 

Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim Mandiri Universitas 

Bengkulu (UNIB) ini dapat diselesaikan dengan baik. 

 

Bengkulu,   Maret 2022 

Ketua LPPM UNIB, 

 

 

 

 

Dr. Ir. Hery Suhartoyo, M.Sc. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pengabdian kepada Masyarakat skim Mandiri merupakan salah satu 

program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Bengkulu (UNIB). Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pemahaman masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam 

bentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat, serta kaji tindak. 

Khalayak sasarannya adalah masyarakat luas, baik kelompok/komunitas 

maupun lembaga. 

Rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan PPM 

Mandiri dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan format yang telah 

ditentukan, yakni pengajuan proposal PPM Mandiri atau Surat Permohonan 

dari Mitra untuk menjadi narasumber, pelatih, dan pendamping yang 

ditujukan kepada Ketua LPPM. Mitra adalah kelompok sasaran kegiatan 

PPM yang berada di luar institusi Universitas Bengkulu.  Bukti kegiatan 

PPM skim Mandiri berupa laporan akhir dan bukti publikasi di jurnal, atau 

koran (lokal dan nasional), serta pengunggahan di media youTube. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sasaran 

untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan atau 

perkotaan. 

2. Mengarahkan perilaku dan pola pikir ekonomi produktif dari 

kelompok masyarakat. 
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c. Manfaat 

1) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dosen dalam membina 

dan memberdayakan masyarakat. 

2) Bertambahnya alternatif teknologi untuk pemanfaatan sumber daya 

lokal. 

3) Meningkatnya citra UNIB sebagai perguruan tinggi pemasok 

Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kawasan pedesaan. 

4) Meningkatkan motivasi dan peluang dosen untuk menerapkan skill 

pribadi dosen kepada masyarakat. 

 

3. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran yaitu masyarakat luas, baik kelompok maupun 

lembaga di luar institusi UNIB yang berada di perkotaan maupun pedesaan. 

Sebagai contoh: Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM), Koperasi, Lembaga Pendidikan dan lain-lain. 

 

4. Luaran 

Luaran program PPM Skim Mandiri yang diharapkan dapat berupa : 

1) Produk/ Barang 

2) HKI dari (poster, sinopsis, bookled, peta, sketsa, ceramah, khutbah, dll) 

3) Buku ber-ISBN 

4) Bahan Ajar 

5) Publikasi di Jurnal Pengabdian 

6) Pemakalah di Forum Ilmiah Pengabdian 

7) Publikasi Kegiatan pada koran lokal maupun nasional 
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II. USULAN 

1.  Kegiatan Pengusulan 

Pengusulan dilakukan sepanjang tahun, batas waktu pelaporan 

kegiatan adalah 4 (empat) bulan dari tanggal terbitnya surat tugas. 

Pengusulan menggunakan proposal jika kegiatan idenya berasal dari dosen 

calon pengabdi.  Tetapi kegiatan PPM skim Mandiri juga bisa dilaksanakan 

apabila ada permintaan dari Mitra yang ditujukan kepada Ketua LPPM 

(ketika ditujukan kepada dosen bersangkutan/dekan maka diharuskan 

membuat surat permohonan mandiri kepada ketua LPPM untuk dilampirkan 

pada surat permohonan) 

 

2. Proses Pemeriksaan Proposal atau Surat Permintaan Mitra. 

Pemeriksaan kelayakan proposal atau surat permintaan dari Mitra 

dilakukan satu tahap yaitu seleksi berkas (desk evaluation) tanpa persentasi. 

Reviewer ditentukan oleh LPPM. Selanjutnya akan diterbitkan surat tugas 

untuk melaksanakan kegiatan PPM. 

 

III. KRITERIA PROGRAM 

1. Program pengabdian ini bersifat MONO tahun dimana usulan dan laporan 

harus dilaporkan pada tahun yang sama. 

2. Kegiatan dapat berupa pendidikan dan pelatihan, penerapan teknologi 

(model), perekayasaan sosial, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Menjanjikan minimal 1 jenis luaran  

4. Ketua dan anggota tim yaitu seluruh dosen tetap UNIB aktif dan tidak sedang 

mengikuti tugas belajar atau pelatihan atau kegiatan lain minimum 4 bulan. 

5. Jumlah tim pengusul maksimal tiga orang termasuk ketua. 

6. Khalayak sasaran minimal satu kelompok. 

7. Wajib mengikutsertakan minimal 3 mahasiswa tingkat akhir. 

8. Luaran disiapkan dalam bentuk soft copy (video pelaksanaan kegiatan, draf 

jurnal, dll). 

9. Wajib mencantumkan jumlah dana yang digunakan pada halaman 

pengesahan. 
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IV. PEMBIAYAAN 

 

Program ini dibiayai sepenuhnya secara Mandiri, meskipun dengan dana 

mandiri namun tetap harus menjanjikan luaran kepada Universitas sebagai salah 

satu upaya meningkatkan kualitas pengabdian dosen di lingkungan Universitas 

Bengkulu. 

 

V. FORMAT USULAN DAN KRITERIA PENILAIAN 

 

1. Sampul muka Proposal 

Sampul muka berwarna biru muda dengan ukuran kertas A-4, secara 

berurutan memuat (1) tulisan “Proposal PPM Mandiri”, (2) Bidang 

Pengabdian,(3) Logo perguruan tinggi, (4) Judul PPM Mandiri:singkat dan 

spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penerapan yang 

diusulkan, (5) Nama pengusul dengan gelar akademik dan NIDN (Ketua dan 

anggota), (6) Nama Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi, dan (7) Tahun. 

Untuk kegiatan PPM atas permintaan Mitra, surat harus ditujukan kepada 

Ketua LPPM, sebagai persyaratan terbitnya surat tugas. Contoh sampul 

usulan program Mandiri sebagai berikut : 
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PROPOSAL PPM MANDIRI* 

JUDUL ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Nama Pengusul / NIDN (Ketua) 

Nama Pengusul / NIDN(Anggota) 

Nama Pengusul / NIDN(Anggota) 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN … 

FAKULTAS ….. 

2022 

  

MANDIRI 
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2. Halaman pengesahan Proposal 

Setiap usulan PPM Mandiri harus disertai halaman pengesahan yang 

menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi 

internal masing-masing fakultas. Format halaman pengesahan dimaksud 

yaitu sebagai berikut : 

  



 

 

7 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

USULAN PENGABDIAN MANDIRI 

 

1. Judul :  

2. Bidang Ilmu :  

3. Ketua Tim Pengusul   

a. Nama : 

b. Jenis Kelamin : 

c. NIP/NIDN : 

d. Disiplin Ilmu : 

e. Pangkat/Golongan : 

f. Jabatan : 

g. Fakultas/Jurusan : 

h. Alamat Kantor : 

i. Telpon/Faks/E-mail : 

j. Alamat Rumah : 

k. Telpon/Hp : 

4. Jumlah Anggota  

a. Nama Anggota I : 

b. Nama Anggota II : 

5. Lokasi Kegiatan : 

6. Nama dan NPM Mahasiswa  

a. Nama dan NPM I : 

b. Nama dan NPM II : 

c. Nama dan NPM III : 

7. Output :  

8. Jumlah Biaya Yang diusulkan : Rp. 

  

Mengetahui 

Dekan Fakultas ... 

 

Cap dan TTD 

 

Nama Jelas dan NIP 

Bengkulu,….. 

Ketua Pelaksana, 

 

TTD 

 

Nama Jelas dan NIP 

 

Menyetujui 

Ketua LPPM UNIB., 

 

Cap dan TTD 

 

Nama Jelas dan NIP 
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4. Sistematika Proposal 

Penulisan proposal mengikuti alur penulisan sebagai berikut : 

Judul : 

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan 

pengabdian yang akan dilakukan.Usulan kegiatan hendaknya disesuaikan 

dengan bidang keilmuan yang ditekuni pengusul. 

 

A. Pendahuluan 

Isi pendahuluan merupakan gambaran secara kuantatif potret, 

profil,dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan 

pengabdian. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, 

sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang 

dilakukan. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan 

memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dirumuskan secara konkret dan jelas. Perumusan 

masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi 

batasan pengabdian. 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan pustaka diuraikan dengan jelas kajian pustaka yang 

menimbulkan gagasan dan mendasari pengabdian yang akan dilakukan. 

Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan 

dengan pengabdian yang akan diterapkan. Uraian dalam tinjauan pustaka 

digunakan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan 

dalam pengabdian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka yang 

disajikan di lampiran. 
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D. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang akan dicapai dirumuskan secara spesifik dan 

merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan 

pengabdian selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Manfaat kegiatan bagi khalayak 

sasaran digambarkan secara jelas, baik ditinjau dari sisi teknis, ekonomi, 

maupun manfaat bagi internal UNIB. 

 

E. Pemecahan Masalah 

Uraikan berbagai alternatif untuk mencapai tujuan dan sebutkan 

salah satu alternatif terbaik sesuai dengan judul. Jelaskan alasan 

pemilihan alternatif yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

F. Khalayak Sasaran 

Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan sesuai 

dengan situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim 

pengusul. Khalayak sasaran yang dianggap strategis hendaknya mampu 

dan mau untuk dilibatkan dalam proses pengabdian, Serta dapat 

menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain 

(getok-tular). Khalayak sasaran yang dimaksud adalah mitra yang berada 

di luar institusi Universitas Bengkulu. 

 

G. Metode 

Metodologi yang digunakan dalam pengabdian digambarkan 

secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

 

H. Keterkaitan 

Keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai 

institusi terkait diuraikan dengan jelas, terutama peran dan manfaat yang 

diperoleh setiap institusi terkait. 
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I. Rancangan Evaluasi 

Pada rancangan evaluasi diuraikan bagaimana dan kapan evaluasi 

akan dilakukan, serta apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan 

tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan 

yang dilakukan. 

 

J. Jadwal Pelaksanaan 

Program PPM Mandiri berlangsung sepanjang tahun dengan batas 

waktu pelaporan kegiatan adalah 4 (empat) bulan dari tanggal terbitnya 

surat tugas. Tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas 

diuraikan dalam suatu bar-chart. Pada jadwal pelaksanaan dijelaskan pula 

apa yang dikerjakan, kapan, dan dimana. 

 

K. Personalia 

Personalia yang terlibat dalam kegiatan yaitu mereka yang sesuai 

dengan bidangnya dan benar-benar dapat menyediakan waktu 

(diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat ini, yang pada umumnya terdiri atas : 

1. Ketua Tim Pelaksana 

a. Nama Lengkap : 

b. Jenis Kelamin :  L/P 

c. NIP 

d. Disiplin ilmu 

e. Pangkat/Golongan 

f. Jabatan Fungsional/Struktual 

g. Fakultas/Jurusan 

h .Waktu yang disediakan untuk kegiatan : Jam/Minggu 

2. Anggota (Paling banyak 2 Orang ) 

a. Nama Lengkap : 

b. Jenis Kelamin : L/P 

c. NIP : 

d. Disiplin ilmu : 
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e. Pangkat/Golongan  

f. Jabatan Fungsional/Struktual 

g. Fakultas/Jurusan 

h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan : Jam/Minggu 

3. Tenaga Teknisi (Paling banyak 2 orang ) 

a. Nama Lengkap   

b. Jenis Kelamin   

c. NIP 

d. Disiplin ilmu 

e. Pangkat/Golongan 

f. Jabatan Fungsional/Struktual 

g. Fakultas/Jurusan 

h. Waktu yang disediakan untuk kegiatan : Jam/Minggu 

4. Nama Mahasiswa (minimal 3 orang) 

a. Nama Lengkap 

b. NPM 

c. Semester 

d. Prodi/Jurusan 

e. Fakultas 

 

L. Perkiraan Biaya 

Rincian biaya PPM Mandiri dibuat detail sesuai dengan kebutuhan 

di lapangan. 

M. Lampiran 

1. Daftar Pustaka, gunakan sistem dengan urutan abjad nama pengarang, 

tahun, judul buku/artikel, nama jurnal, kota dan penerbit. 

2. Riwayat Hidup (CV) Ketua Tim Pelaksana dan Anggota (cantumkan 

pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi yang 

relevan), bubuhkan tanggal dan tanda tangan. 

3. Gambaran Pembinaan yang akan diterapkan 

4. Lokasi pelaksanaan kegiatan dengan informasi jarak dari lokasi 

perguruan tinggi pengusul. 
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VI. FORMAT LAPORAN HASIL DAN ARTIKEL ILMIAH 

1. Sampul Muka  

Sampul muka untuk laporan program PPM Mandiri menggunakan 

warna biru muda. Pada sampul ditulis semua pelaksana kegiatan lengkap 

dengan gelar akademik seperti contoh berikut ini : 

  

 

 

LAPORAN PROGRAM PPM MANDIRI 

JUDUL .................. 

 

 

 

Oleh : 

Nama Pengusul / NIDN (Ketua) 

Nama Pengusul / NIDN (Anggota) 

Nama Pengusul / NIDN (Anggota) 

 

 

 

 

 

JURUSAN............. 

FAKULTAS ......... 

UNIVERSITAS BENGKULU  

2022 

  

MANDIRI 
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2. Format Halaman Pengesahan  

Format halaman pengesahan pada laporan kegiatan program PPM 

Mandiri yaitu sebagai berikut : 
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HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN PENGABDIAN MANDIRI 

 

1. Judul  : 

2. Bidang Ilmu  : 

3. Ketua Pelaksana   

a. Nama  : 

b. Jenis Kelamin  : 

c. NIP  : 

d. Disiplin Ilmu  : 

e. Pangkat/Golongan  :  

f. Jabatan  :  

g. Fakultas/Jurusan  : 

h. Alamat Kantor  : 

i. Telpon/Faks/E-Mail  : 

j. Alamat Rumah  : 

k. Telpon/HP  : 

4. Jumlah Anggota  

a. Nama Anggota I : 

c. Nama Anggota II : 

5. Nama dan NPM Mahasiswa  

a. Nama dan NPM I : 

b. Nama dan NPM II : 

c. Nama dan NPM III : 

6. Output :  

7. Lokasi Kegiatan   

a. Desa/Kelurahan : 

b. Kecamatan  : 

c. Kabupaten/Kota  : 

8. Bila program ini merupakan  

kerjasama kelembagaan   

a. Nama Instansi  : 

b. Alamat Instansi  : 

9. Waktu Pelaksanaan Program  :  Bulan  

10. Biaya  : Rp.  

 

Mengetahui  

Dekan Fakultas .......... 

Cap dan TTD 

Nama Jelas dan NIP 

Bengkulu, ............ 

Ketua Tim Pelaksana, 

TTD 

Nama Jelas dan NIP 

 

Menyetujui  

Ketua LPPM UNIB, 

Cap dan TTD 

Nama Jelas dan NIP 


