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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan
perkenan Nya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPm)
IKIP Mataram 2016 ini dapat diterbitkan. Dokumen RIPm ini sebagai acuan untuk
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram. Dokumen RIPm ini
sesuai dengan komitmen IKIP Mataram untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
pengabdian dosen sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara umum RIPm disusun melalui proses bottom up. Penetapan
pengabadian yang menjadi unggulan dimulai dengan identifikasi kompetensi riil
dari track record peneliti, kemudian dengan cara yang cerdas memilih topik/tema
yang unik agar mampu bersaing pada tingkatan nasional dan internasional.
Diharapkan output dari pengabdian yang dilakukan dapat memberikan
kontribusi secara regional khususnya di Nusa Tenggara Barat, maupun skala
nasional untuk Bangsa Indonesia, dan untuk peradaban dunia. Lebih jauh, buku
panduan RIPm dimaksudkan untuk membantu bagi pengelola, para pengusul,
reviewer dan direktorat terkait di lingkungan IKIP Mataram untuk melaksanakan
kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh IKIP Mataram. Buku dokumen
RIPm berisikan penjelasan tentang visi dan misi kegiatan pengabdian dan langkah
strategis untuk pencapaian sasarannya serta indikator kinerja pengabdian. Kami
berharap agar dokumen ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan
kualitas kegiatan pengabdian di IKIP Mataram.

Mataram, 31 Oktober 2016
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
IKIP mataram merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK) swasta tertua dan terbesar yang berada di Nusa Tenggara
Barat (NTB). Sebagai LPTK, IKIP mataram juga melaksanakan TRI DARMA
perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Oleh karena itu, setiap dosen yang berada di lingkungan IKIP mataram, tidak hanya
fokus melaksanakan pengajaran tetapi harus bersinergi dengan melaksanakan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IKIP Mataram.
LPPM adalah sebuah unit kerja yang mengelola pengabdian kepada masyarakat di
IKIP Mataram baik pengabdian kepada masyarakat dana internal maupun dana yang
berasal dari eksternal. LPPM IKIP Mataram adalah unsur pelaksana akademik yang
mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta ikut membangun kompetensi
sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam unit LPPM. Sejak berdirinya,
LPPM IKIP Mataram telah memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di
lingkungan IKIP Mataram untuk mengadakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, baik secara berkelompok maupun individu serta berkordinasi dengan
masing masing fakultas terkait dengan pemilihan topik penelitiannya.
Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai peran
yang sangat sentral dalam mengembangkan kepakaran seorang dosen. Khusus
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen diharapkan mampu untuk
menjalin hubungan yang baik antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka
meningkatkan patisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kegiatan
pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan kepakaran
tenaga pendidik atau dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan
yang dimiliki.
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Untuk itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan
oleh LPPM IKIP mataram ini akan dituangkan kedalam rencana induk pengabdian
kepada masyarakat (RIPM) yang akan dibuat dalam jangka waktu 5 tahun (tahun
2014-2019). RIPM adalah dokumen formal yang berisi visi, misi, strategi pencapaian
dan tema pengabdian kepada masyarakat yang harus diacu oleh tenaga pengajar atau
dosen didalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. RIPM ini ditujukan bagi
dosen di lingkungan IKIP Mataram yang akan menyusun usulan pengabdian kepada
masyarakat, sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dapat
diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan khususnya dibidang
pendidikan sesuai dengan visi dan misi IKIP Mataram.
Tujuan dari penyusunan RIPM ini harus dapat menjawab permasalahan
pengelolaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat ditingkat perguruan
tinggi, seperti memberikan arah kebijakan pengembangan pengabdian kepada
masyarakat kedepan, kajian dan topik pengabdian kepada masyarakat yang akan
dikembangkan, serta target dan sasaran kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan
oleh seluruh tenaga pengajar atau dosen di lingkungan IKIP Mataram.
Pada dasarnya, esensi dari RIP ini adalah untuk pengembangan roadmap
pengabdian

kepada

masyarakat.

Penyusunan

roadmap

pengabdian

kepada

masyarakat diharapkan menjadi basis peningkatan mutu perguruan tinggi dan
atmosfer akademik yang kondusif. Disamping itu, produk pengabdian kepada
masyarakat diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada di
masyarakat, dunia usaha/industri, pendidikan, dan stakeholders lainnya dalam
lingkup lokal dan nasional. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut sudah
seharusnya IKIP Mataram memiliki rencana induk pengabdian kepada masyarakat
berupa roadmap pengabdian yang dapat mempercepat upaya peningkatan kualitas
pengabdian kepada masyarakat dan pencapaian visi ikip mataram pada tahun 2019
untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka dan berdaya saing.
1.2 Dasar Penyusunan RIP
Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IKIP Mataram adalah:
a.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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b.

Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

c.

Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

d.

Statuta IKIP Mataram tahun 2013-2018

6

BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN LPPM IKIP MATARAM

2.1 Struktur Organisasi LPPM
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I dan dibawah Rektor dan
berkoordinasi dengan Wakil Rektor II dan III. Berikut dijabarkan struktur organisasi
LPPM IKIP Mataram yang ditampilkan pada Gambar 2.1.
REKTOR

WR III

WR I

WR II

LPPM

Kepala TU

Staf Ahli

Sekretaris

Staf TU dan
Operator

KPS
Inovasi
Pendidikan

KPS
Penerapan
Sains dan
Teknologi

KPS
Olaharaga
dan
Kesehatan

KPS
Pariwisata,
Seni, dan
Budaya

KPS
Kebijakan
Pendidikan

Ket:
KPS : Ketua Pusat Studi
Garis Koordinasi
Garis Komando
Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPPM IKIP Mataram
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KPS
Kewirausahaan, dan Pemb.
Masyarakat

2.2 Visi dan Misi LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Mataram
merupakan unit kerja dibawah IKIP Mataram dan bertanggung jawab langsung
kepada Wakil Rektor I dan Rektor. Seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di lingkungan IKIP Mataram dilakukan oleh LPPM karena
tanggung jawab dan tugas utama LPPM adalah melakukan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh sivitas akademika di IKIP Mataram.
Sesuai dengan visi IKIP mataram sebagai LPTK terkemuka yang inovatif, produktif,
dan berkarakter pada tahun 2019, maka untuk mewujudkan visi IKIP Mataram
tersebut visi, misi, dan tujuan LPPM IKIP Mataram adalah sebagai berikut:
Visi “Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
Produktif, Bermoral, dan Unggul di Bidang Pendidikan Berlandaskan Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Seni” Untuk mencapai visi tersebut, maka misi LPPM
IKIP Mataram adalah sebagai berikut:
(1)

Megelola kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dibidang
pendidikan bagi sivitas akademika IKIP Mataram.

(2)

Megelola

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat,

penerapan

dan

pengembangan IPTEKS bagi sivitas akademika IKIP Mataram.
(3)

Membangun kompetensi sivitas akademika IKIP Mataram dalam kegiatan
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan IPTEKS.

(4)

Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik lokal, regional, nasional, dan
internasional dalam kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
dan pengembangan IPTEKS.

(5)

Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka pengembangan IPTEKS dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan LPPM IKIP Mataram adalah sebagai berikut:
(1)

Membina dan mengembangkan sumber daya manusia IKIP Mataram untuk
menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang produktif,
kreatif, berkualitas dan kompetitif.

(2)

Memfasilitasi para dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dalam kegiatan hibah internal universitas, hibah kompetitif dikti,
serta sumber pendanaan yang lain.
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(3)

Melakukan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
sebagai

referensi

dan

rujukan

dalam

pengambilan

kebijakan

untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
Berdasarkan visi, misi, dan tujuan LPPM IKIP Mataram, maka visi dan misi
Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Mataram adalah sebagai berikut:
Visi “Meningkatkan Peran Sivitas Akademika IKIP Mataram dalam Pengembangan
Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penerapan IPTEKS”
sedangkan misi Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Mataram adalah sebagai
berikut:
(1)

Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif
dibidang pendidikan dan pengembangan IPTEKS.

(2)

Meningkatkan dukungan kepada dosen dalam bentuk workshop penulisan
proposal pengabdian kepada masyarakat untuk berkompetisi dan memperoleh
hibah kompetitif nasional

(3)

Menciptakan iklim pengabdian kepada masyarakat yang kondusif bagi dosen
melalui penjaringan proposal pengabdian kepada masyarakat oleh reviewer
internal dan reviewer mitra.

(4)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat bagi
dosen melalui dukungan dana kompetisi internal IKIP Mataram.

Tujuan bidang pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
(1)

Menata dan mengembangkan kelembagaan kegiatan pengabdian pada
masyarakat yang sehat dan berkualitas yang mampu melaksanakan kegiatan
pengabdian pada masyarakat berdasarkan keahlian bidang IPTEKS yang
bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan nasional.

(2)

Mengusahakan sarana, prasarana, dan pembiayaan dari berbagai sumber secara
efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(3)

Mengembangkan

minat

dan

keahlian

dosen

dan

mahasiswa

dalam

melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

2.3 Analisis Kondisi Saat ini
Sejak tahun 2012 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan
oleh LPPM didanai oleh lembaga dalam hal ini Yayasan Pembina IKIP Mataram
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yang dialokasikan bagi dosen tetap yayasan. Pemberian dana internal untuk kegiatan
pengabdian bertujuan sebagai stimulus bagi dosen dan sebagai track record bagi
dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Semenjak dana
penelitian internal dialokasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
antusiasme dosen dalam mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat
tinggi dengan jumlah judul yang diterima dalam kegiatan pengabdian sebanyak 40
judul. Sedangkan untuk hibah kompetitif nasional IKIP Mataram mendapat 1 judul
yang diterima untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Ibm).
Pada tahun 2013 dan 2014, dana pengabdian internal IKIP Mataram tetap
diberikan namun bagi dosen yang telah memiliki track record pengabdian dari dana
sebelumnya diarahkan untuk mengikuti hibah kompetitif nasional baik IPTEK bagi
masyarakat (Ibm), IPTEK bagi wilayah (Ibw), dan skim pengabdian yang lain.
Jumlah penerima hibah kompetitif nasional pada skim pengabdian kepada
masyarakat pada tahun 2013 berjumlah 2 orang, yang terbagi kedalam skim Ibm, dan
Ibw. Sedangkan untuk tahun 2014 jumlah penerima hibah pengabdian kepada
masyarakat didanai DIKTI berjumlah 2 orang, dan terus meningkat untuk pendanaan
tahun 2015 menjadi 5 orang, 4 orang masuk kedalam skim Ibm dan 1 orang
mendapatkan skim KKN-PPM. Pada tahun-tahun mendatang perolehan hibah
kompetitif nasional bidang pengabdian kepada masyarakat diharapkan akan terus
bertambah yang didukung dengan sumber daya manusia IKIP Mataram yang cukup
besar. Gambar 2.2 menjabarkan jumlah partisipasi dan jumlah proposal yang
diterima yang dibiayai oleh internal IKIP Mataram dan biaya DIKTI.

Gambar 2.2 Jumlah Proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang Diterima baik
Dari Biaya Mandiri, Internal IKIP Mataram, dan Dana Dikti
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2.4 Analisis SWOT
Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) dilakukan dalam
rangka mencapai visi dan misi LPPM IKIP Mataram. Dalam rangka analisis SWOT,
maka perlu diidentifikasi potensi internal dan eksternal IKIP Mataram. Dari hasil
analisis faktor internal dan eksternal maka akan dapat ditemukan peluang
(opportunity) dan tantangan (threat). Tabel 2.1 menyajikan hasil analisis SWOT
dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram.
Kekuatan (strenght)
1. Ada peningkatan jumlah penerima
hibah penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan
oleh dosen setiap tahun baik dari segi
kualitas dan kuantitas
2. Pola kemitraan dengan lembaga lain
seperti pemda, universitas dalam
negeri, dan luar negeri seperti
Universitas canberrra, Australia
terjalin dengan baik.
3. Tingginya antusias dosen dalam
mengikuti kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
berdasarkan jumlah proposal yang
masuk setiap tahunnya.
4. Dukungan lembaga dalam hal ini
IKIP Mataram terhadap kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat cukup besar melalui
pemberian dana penelitian dan
pengabdian internal IKIP Mataram
sehingga penelitian yang dilakukan
di internal dapat dijadikan sebagai
rekam jejak dalam pengusulan hibah
kompetitif nasional.
5. Komitmen yang tinggi dari IKIP
Mataram dalam mendorong dosen
untuk berkarya dalam bentuk buku
dan publikasi ilmiah dengan
memberikan reward kepada penulis
6. Adanya panduan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang
dapat dijadikan sebagai acuan dalam
perencanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
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Kelemahan (weakness)
1. Rasio jumlah proposal yang masuk
tidak seimbang dengan jumlah
proposal yang diterima dalam hibah
kompetitif nasional

Peluang (opportunity)
Tantangan (threat)
1. Tersedianya dana internal IKIP
1. Persaingan untuk memperoleh hibah
Mataram untuk penelitian dan
kompetitif dalam kegiatan penelitian
pengabdian kepada masyarakat
dan pengabdian kepada masyarakat
2. Tersedianya dana internal IKIP
ketak karena banyaknya peserta yang
Mataram untuk penerbitan buku dan
mengajukan proposal baik dari
publikasi ilmiah
perguruan tinggi swasta dan negeri
3. Tersedianya anggaran dana penelitian
oleh DIKTI dan lembaga lain seperti
LPDP, LIPI, lembaga riset non
pemerintah, dan biaya penelitian luar
negeri
4. Kesempatan publikasi ilmiah dalam
jurnal terakreditasi dan ber-ISSN
besar karena banyaknya jurnal ilmiah
yang tersedia baik secara online
maupun offline
5. Kerjasama penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dengan PEMDA
dan lembaga non pemerintah, serta
antara universitas terbuka lebar.
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BAB III
GARIS BESAR RIPM IKIP MATARAM

3.1 Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPM) IKIP
Mataram dalam jangka waktu 5 tahun kedepan memiliki tujuan antara lain:
(1) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna
bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni.
(2) Menumbuhkembangkan budaya pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan
kepada masyarakat dengan tetap memegang teguh etika akademik dan profesi
keguruan.
(3) Memberikan arah dan pedoman bagi pengembangan kegiatan pengabdian
masyarakat.
(4) Terselenggaranya program pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran
sebagai bentuk implementasi Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni.
(5) Terjalin kerjasama atau kemitraan dalam berbagai bidang kemasyarakatan.
(6) Meningkatkan kontribusi LPPM kepada dunia usaha, lembaga keuangan dan
pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.
(7) Meningkatkan kualitas LPPM yang bernilai akademik dan manfaat ekonomik
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kemitraan dengan dunia
usaha.
Adapun sasaran dari penyusunan RIP LPPM IKIP Mataram ini antara lain:
(1) Mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) bagi para dosen dalam
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IKIP Mataram.
(2) Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat yang bermutu.
(3) Meningkatkan daya saing para dosen IKIP mataram dalam berbagai SKIM
bidang pengabdian kepada masyarakat.
(4) Meningkatkan kualitas dan kuantititas pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka memperkaya dan memberi nilai tambah pada proses pendidikan dan
pengajaran di lingkungan IKIP Mataram.
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3.2 Strategi dan Kebijakan
Strategi pengembangan ditujukan untuk meningkatkan pilar pengabdian kepada
masyarakat yang bermutu. Dengan adanya dana internal IKIP Mataram diharapkan
dapat diperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. Untuk
memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran RIP IKIP Mataram untuk 5 tahun
kedepan, maka upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh LPPM IKIP Mataram
sebagai berikut:
(1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan LPPM IKIP Mataram
untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat pada bidang
pendidikan dan teknologi.
(2) Mendorong profesionalisme dan integritas tenaga pengajar atau dosen sebagai
peneliti
(3) Meningkatkan sumber daya dan meningkatkan budaya meneliti para dosen IKIP
Mataram
(4) Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
(5) Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti dilingkup
regional dan nasional.
Dengan upaya-upaya strategis tersebut, maka strategi yang dikembangkan
adalah penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola, penguatan sumber daya,
penataan jejaring, peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan
atas dasar pemberdayaan potensi untuk mencapai visi dan misi IKIP Mataram pada
tahun 2019.
3.3 Peta Strategi
Pada dasarnya terdapat tiga komponen saat implementasi RIPM yang diuraikan
sebagai berikut:
3.3.1

Input
Ketersedian dan kompetensi SDM yang dimiliki oleh LPTK IKIP Mataram

merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Salah satu bentuk kebijakan yayasan pembina IKIP Mataram dalam menyediakan
SDM di lingkungan IKIP Mataram khususnya untuk tenaga pengajar atau dosen
adalah dengan memberikan bantuan beasiswa internal untuk melanjutkan studi ke
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jenjang magister dan doktor selain beasiswa yang memang diberikan oleh DIKTI.
Karena tugas pelaksanaan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat
dilaksanakan oleh dosen tetap Yayasan Pembina IKIP Mataram yang tersebar di
semua fakultas di lingkungan IKIP Mataram dengan kualifikasi S-1, S-2 dan S-3.
SDM khususnya dosen tetap yang sudah dimiliki oleh IKIP Mataran ditampilkan
pada Tabel 3.1 sebagai berikut.
Tabel 3.1 Daftar Dosen Tetap IKIP Mataram Tahun 2013
Gelar Akademik
No Pendidikan Guru
Lektor
Asisten
Tenaga
lektor
besar
Kepala
ahli
pengajar
1
S-3
3
2
2
1
2
S-2
4
20
74
73
3
S-1
2
2
16
13
TOTAL
3
8
24
90
87
Sedangkan

Pengelolaan

sarana

dan

prasarana

untuk

Total
8
171
33
212
mendukung

pengembangan dan pemeliharaan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II, melalui Biro
Administrasi Umum dan kepegawaian, dilaksanakan oleh Bagian Rumah Tangga dan
Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I,
dilaksanakan oleh bagian akademik untuk penggunaan ruang kelas, dan bagian
komputer untuk penggunaan Laboratorium komputer, serta pengaturan pemanfaatan
perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas/jurusan diatur oleh Kepala
Perpustakaan.
3.3.2

Proses

Secara keseluruhan alur pengajuan propoosal hingga pelaporan hasil
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal
mengikuti

tahapan-tahapan

berikut,

sedangkan

format

pengajuan

proposal

pengabdian kepada masyarakat mengikuti panduan DIKTI tentang pelaksanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk perguruan tinggi edisi IX tahun
2013 (Terlampir).
(1) Informasi dan pengumuman jadwal pengajuan proposal penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal dari Kepala LPPM IKIP
Mataram kepada seluruh dekan tiap fakultas melalui surat resmi.
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(2) Pengajuan proposal harus sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan dan tidak
melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan.
(3) Proposal yang diajukan harus sudah disetujui oleh dekan fakultas masingmasing, dinyatakan dengan tanda tangan yang dikengkapi dengan stempel yang
sah pada lembar pengesahan.
(4) Proposal diserahkan dan dikumpulkan dalam bentuk hard copy melalui petugas
administrasi LPPM untuk dicatat dan diproses lebih lanjut.
(5) Pengumuman proposal yang lulus seleksi diikuti dengan penandatangan kontrak
(6) Melaksanakan

pengabdian

kepada

masyarakat

dan

membuat

serta

mengumpulkan laporan kemajuan pengabdian
(7) Mengumpulkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.
PENGUMPULAN
PROPOSAL (LPPM)

PROPOSAL

PENGESAHAN
DEKAN

LULUS SELEKSI

SELEKSI
SUBSTANSI

SELEKSI
ADMINISTRASI

TANDA TANGAN
KONTRAK

PENCAIRAN
DANA

PELAKSANAAN
PENGABDIAN

SELESAI

LAPORAN
AKHIR

LAPORAN
KEMAJUAN

Gambar 3.2 Diagram penyelenggaran pengabdian kepada masyarakat

3.3.3

Output
Hasil

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

diharapkan

dapat

diimplementasikan langsung bagi masyarakat pengguna baik dalam bentuk model
pengelolaan, kebijakan, maupun pernerapan IPTEKS. Hal ini sudah dilakukan dalam
bentuk kerjasama dengan sekolah, UMKM, dan institusi yang terkait langsung
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dengan penerapan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, hasil
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasi pada artikel jurnal
nasional terakreditasi dan atau ber-ISSN dan pada kegiatan seminar baik skala
nasional dan internasional. Publikasi ilmiah dalam jurnal ber-ISSN di IKIP Mataram
sangat mendukung karena IKIP Mataram memiliki setidaknya 7 jurnal yang sudah
mempunyai ISSN, yaitu Jurnal Kependidikan (LPPM), Jurnal JO-ELT (journal of
english language teaching) Fakultas Bahasa dan Sastra, Jurnal Ilmiah IKIP Mataram,
jurnal Prisma Sains, Bioscientist, Hidrogen, dan Lensa (FPMIPA).
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BAB IV
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

4.1 Tema Pengabdian Masyarakat
Dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, IKIP Mataram
sesuai dengan visinya sebagai LPTK terkemuka yang inovatif, produktif, dan
berkarakter pada tahun 2019, maka IKIP Mataram memperhatikan berbagai isu
strategis sebagai tema besar dalam rencana pengabdian kepada masyarakat untuk 5
tahun kedepan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan
IPTEK berbasis keunggulan lokal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk
unggulan, serta peningkatan mutu pendidikan berbasis karakter.

4.2 Sasaran
Dalam mendukung visi, misi, dan tujaun pengabdian kepada masyarakat,
maka sasaran pengabdian kepada masyarakat IKIP mataram adalah sebagai berikut:
(1)

Tercipta lembaga pengelola pangabdian pada masyarakat yang sehat dan
berkualitas yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat
berdasarkan keahlian bidang IPTEKS yang bermanfaat bagi kemajuan
masyarakat dan pembangunan nasional

(2)

Tersedia sarana, prasarana dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat dari
berbagai sumber yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat sasaran

(3)

Meningkatnya minat dan keahlian dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan
kegiatan pengabdian pada masyarakat.

4.3 Program Strategis Utama dan Pengukuran Kinerja
Tema pengabdian kepada masyarakat IKIP Mataram dibagi menjadi tiga bidang
utama yang menjadi program strategis LLPM IKIP Mataram, yaitu pengabdian pada
masyarakat (PPM) peningkatan kualitas pendidikan, PPM berbasis keunggulan lokal,
PPM pemberdayaan masyarakat. Ketiga bidang tema pengabdian pada masyarakat
IKIP Mataram dijabarkan dalam road map pengabdian kepada masyarakat (Gambar
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2.2). Berikut dijabarkan bagian-bagian ketiga bidang tema utama pengabdian kepada
masyarakat yang menjadi program strategi utama, yaitu:
(1)

PPM peningkatan kualitas pendidikan
PPM peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada kegiatan pengabdian

sebagai berikut:
a.

Pengembangan perangkat pembelajaran

b.

Pengembangan profesi pendidik

c.

Pengembangan model pembelajaran

d.

Pengembangan penilaian pembelajaran

e.

Peningkatan menajemen pengelolaan institusi

(2)

PPM berbasis keunggulan lokal
PPM berbasisi keunggulan lokal difokuskan pada kegiatan pengabdian sebagai

berikut:
a.

Pemanfaatan bahan baku lokal sebagai produk unggulan

b.

Peningkatan kuantitas dan kualitas produk unggulan lokal

c.

Pengembang-an model sistem pemasaran produk unggulan lokal

d.

Peningkatan daya saing produk unggulan lokal

e.

Identifikasi produk unggulan lokal baru

(3)

PPM pemberdayaan masyarakat
PPM pemberdayaan masyarakat difokuskan pada kegiatan pengabdian sebagai

berikut:
a.

Pemberdayaan masyarakat marginal di Nusa Tenggara Barat

b.

Pengembangan potensi masyarakat dan potensi wilayah secara terpadu

c.

Pengembangan ekonomi masyarakat golongan bawah

d.

Pemberdayaan budaya lokal

e.

Pemberdayaan perempuan
Pengukuran kinerja program strategu utama pengabdian kepada masyarakat

LPPM IKIP Mataram dijabarkan dalam Tabel 4.1.

4.4 Road Map Pengabdian
Ketiga bidang tema pengabdian pada masyarakat IKIP Mataram meliputi PPM
peningkatan kualitas pendidikan, PPM berbasis keunggulan lokal, dan PPM
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pemberdayaan masyarakat dituangkan kedalam bentuk road map pengabdian yang
ditampilakan pada Gambar 4.1
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Tabel 4.1 Program Strategis Utama dan Pengukuran Kinerja
Program strategis peningkatan kualitas pendidikan
Tema
Payung
Peningkatan kualitas
pendidikan

Tema

Target 2019

1. Pengembangan perangkat
pembelajaran
2. Pengembangan profesi
pendidik
3. Pengembangan model
pembelajaran
4. Pengembangan penilaian
pembelajaran
5. Peningkatan
menajemen
pengelolaan
institusi

Terjadi
peningkatan
profesionalita
s guru,
pengelolaan
pembelajaran,
dan
manajemen
LPTK

2015
Workshop
pengembangan perangkat
pembelajaran

2016
Workshop
pengembangan profesi
pendidik

Tahapan Pengabdian
2017
2018
Pelatihan dan
Workhsop
pendampingdan
pendampingan
pengembangan
an model
pengembangpembelajaran
an penilaian

2019
Pendamiping
-an
manjemen
pengelolaan
institusi di
sekolah
maupun di pt

Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat dan Target
2015
2016
2017
2018
2019
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
dan artikel dan artikel dan artikel dan artikel dan artikel
jurnal
jurnal
jurnal
jurnal
jurnal
nasional
nasional
nasional
nasional
nasional
dan atau
dan atau
dan atau
dan atau
dan atau
ISSN
ISSN
ISSN
ISSN
ISSN

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
workshop
pengemba
ngan
perangkat
pembelaja
ran
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TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
workshop
pengemba
ngan
profesi
pendidik

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pelatihan
pengemba
ngan
model
pembelaja
ran

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
workshop
pengemba
ngan
penilaian

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pendampi
ngan
manjemen
pengelolaan
institusi di
sekolah
maupun di
PT

Program strategis PPM berbasis keunggulan lokal
Tema
Payung
PPM
berbasis
keunggulan
lokal

Tema

Target 2019

1. Pemanfaatan
bahan baku
lokal sebagai
produk
unggulan
2. Peningkatan
kuantitas dan
kualitas
produk
unggulan lokal
3. Pengembangan model
sistem
pemasaran
produk
unggulan lokal
4. Peningkatan
daya saing
produk
unggulan lokal
5. Identifikasi
produk
unggulan lokal
baru

Terciptanya
produk
unggulan
lokal daerah
yang
memiliki
kualitas dan
daya saing di
dunia
internasional

2015
Identifikasi
potensi dan
pelatihan
pemanfaatan
bahan baku
lokal sebagai
produk
unggulan

2016
Pelatihan dan
pendampingan
peningkatan
kuantitas dan
kualitas
produk
unggulan
lokal

Tahapan Pengabdian
2017
2018
Pelatihan dan
Workshop
pendampingPengembangan
an model
peningkatan
sistem
daya saing
pemasaran
produk
produk
unggulan
unggulan
lokal
lokal

2019
Pelatihan
dan
pendampingan
identifikasi
produk
unggulan
lokal baru

Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat dan Target
2015
2016
2017
2018
2019
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
dan artikel dan artikel dan artikel dan artikel dan artikel
jurnal
jurnal
jurnal
jurnal
jurnal
nasional
nasional
nasional
nasional
nasional
dan atau
dan atau
dan atau
dan atau
dan atau
ISSN
ISSN
ISSN
ISSN
ISSN

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pelatihan
pemanfaat
an bahan
baku lokal
sebagai
produk
unggulan
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TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pelatihan
peningkat
an
kuantitas
dan
kualitas
produk
unggulan
lokal

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
workshop
pengemba
ng-an
model
sistem
pemasaran
produk
unggulan
lokal

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pelatihan
peningkatan daya
saing
produk
unggulan
lokal

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pendampi
ngan
identifikasi produk
unggulan
lokal baru

Program strategis pemberdayaan masyarakat
Tema
Payung
PPM
pemberday
aan
masyarakat

Tema

Target 2019

1.Pemberdayaan
masyarakat
marginal di
Nusa Tenggara
Barat
2.Pengembangan
ekonomi
masyarakat
golongan bawah
3.Pemberdayaan
perempuan
4.Pengembangan
kearifan lokal
5.Pengembangan
potensi
masyarakat dan
potensi wilayah
secara terpadu di
NTB

Peningkatan
kesejahteraan
dan taraf
hidup
masyarakat
marginal dan
pengembangan kearifan
lokal

2015
Pendampingan untuk
identifikasi
potensi aspek
pengembangan masyarakat
marginal di
NTB

2016
Pelatihan dan
pendampingan
pengembangan ekonomi
kreatif
masyarakat
golongan
bawah

Tahapan Pengabdian
2017
2018
Workshop
Workshop
Pengembanganalisis
an dan
potensi
pemberdayakearifan lokal
an perempuan dan
implementasi
nya dalam
pembelajaran
serta
pengembangan budaya
lokal

2019
Workshop
pengembang
an potensi
wilayah
secara
terpadu di
NTB

Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat dan Target
2015
2016
2017
2018
2019
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
dan artikel dan artikel dan artikel dan artikel dan artikel
jurnal
jurnal
jurnal
jurnal
jurnal
nasional
nasional
nasional
nasional
nasional
dan atau
dan atau
dan atau
dan atau
dan atau
ISSN
ISSN
ISSN
ISSN
ISSN

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pendampi
ngan
untuk
identifikasi potensi
aspek
pengembangan
masyaraka
t marginal
di NTB
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TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
pelatihan
dan
pendampi
ngan
pengemba
ngan
ekonomi
kreatif
masyaraka
t golongan
bawah

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
workshop
pengemba
ngan dan
pemberda
yaan
perempuan

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
workshop
analisis
potensi
kearifan
lokal dan
implement
asinya
dalam
pembelaja
ran serta
pengemba
ngan
budaya
lokal

TARGET
Terlaksan
anya
kegiatan
workshop
pengemba
ngan
potensi
wilayah
secara
terpadu di
NTB

PPM peningkatan kualitas pendidikan
a. Pengembangan perangkat
pembelajaran
b. Pengembangan profesi pendidik
c. Pengembangan model pembelajaran
d. Pengembangan penilaian
pembelajaran
e. Peningkatan menajemen pengelolaan
institusi

PPM berbasisi keunggulan lokal
a.
b.
c.

PPM pemberdayaan masyarakat
a.
b.
c.
d.
e.

d.
Pemberdayaan masyarakat marginal di
Nusa Tenggara Barat
Pengembangan potensi masyarakat dan
potensi wilayah secara terpadu
Pengembangan ekonomi masyarakat
golongan bawah
Pemberdayaan budaya lokal
Pemberdayaan perempuan

e.

Pemanfaatan bahan baku lokal sebagai
produk unggulan
Peningkatan kuantitas dan kualitas produk
unggulan lokal
Pengembangan model sistem pemasaran
produk unggulan lokal
Peningkatan daya saing produk unggulan
lokal
Identifikasi produk unggulan lokal baru

Gambar 4.1 Road Map Pengabdian pada Masyarakat IKIP Mataram
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1. Model pembelajaran
inovatif, kreatif, produktif,
dan berkarakter
2. Produk unggulan lokal yang
berkaulitas, memiliki daya
saing global, regional, serta
internasional, dan
peningkatan pendapatan
masyarakat
3. Peta potensi wilayah dalam
pemberdayaan masyarakat

BAB V
PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1

Pelaksanaan RIPM
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui dana dari

institut, luar institut, dan dana mandiri. Berikut dijabarkan masing-masing
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dana yang tersedia.
5.1.1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Dana Mandiri
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri dilaksanakan
oleh masing-masing dosen tetap yayasan IKIP Mataram dengan dana dari pelaksana
secara mandiri. Kegiatan pangabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri
dilaksanakan atas kesadaran dosen masing-masing dalam rangka pengembangan
kompetensi dosen dan sebagai tanggungjawab atas beban tugas sebagai dosen dalam
rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dilakukan baik sebagai ketua atau anggota, baik perseorangan atau
kelompok.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan dana
mandiri dapat diakui sebagai beban kinerja dosen dengan syarat:
(1)

Mendapat persetujuan Dekan

(2)

Menyerahkan proposal pengabdian kepada LPPM kemudian direview dan
disetujui

(3)

Menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
dengan ketua LPPM

(4)

Menyerahkan laporan pengabdian kepada masyarakat ke LPPM kemudian
disahkan oleh ketua LPPM

(5)

Mempresentasikan laporan pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan
seminar atau publikasi artikel jurnal pada jurnal nasional minimal ber ISSN.
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5.1.2 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Dana Institut
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana institut dilakukan selama
satu kali dalam satu tahun ajaran. Kegiatan pengabdian dengan dana institut untuk
meningkatkan motivasi dan mendorong dosen untuk melakukan pengabdian,
sehingga mampu bersaing pada hibah kompetitif nasional. Selain itu, kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dengan dana institut dimaksudkan untuk membantu
dosen supaya memiliki track record dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Program pengabdikan kepada masyarakat dengan dana institut hanya sebagai
stimulus bagi dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena
itu, bagi dosen yang telah mendapatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat
dengan dana institut sebanyak dua kali tidak boleh mengikuti hibah pengabdian
kepada masyarakat pada tahun berikutnya. Prosedur penerimaan proposal
pengabdian kepada masyarakat dengan dana institut dijabarkan secara rinci pada
bagian 3.3.2. Adapun agenda pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan
pada Tabel 5.1 berikut.
Tabel 5.1 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat IKIP Mataram
Rincian Kegiatan

12 1

2

3

4

Bulan
5 6 7

8

9

10 11

Penerimaan proposal
Desk evaluation
Review proposal
Penerbitan SK penerima
Tanda tangan kontrak dan
pencairan dana tahap I (80%)
Pelaksanaan pengabdian
Monitoring dan evaluasi
Penyerahan laporan akhir
Pencairan dana tahap II (30%)
5.1.3 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Dana Luar Institut
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana luar institut dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana
hibah kompetitif nasional dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana
kerjasama institut dengan lembaga di luar IKIP Mataram, baik pemerintah maupun
swasta.
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5.1.3.1 Pengabdian kepada masyarakat dengan dana hibah
Alur pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari
luar institut atau dari hibah kompetitif nasional ditampilkan pada Gambar 5.1.
Pengesahan
dekan/direktur

PROPOSAL

REVISI

PENGUSUL

KURANG

LPPM

REVIEW
INTERNAL

BAIK

PERSETUJUAN
KETUA LPPM
LPPM
UPLOAD KE
SIMLITABMAS

PENANDATANGAN
PERJANJIAN IKIPDONOR

LULUS

SELEKSI DAN
PENGUMUMAN
PENERIMA

TIDAK LULUS

PENANDATANGAN
PERJANJIAN LPPMPENELITI

PENCAIRAN DANA
DAN
PELAKSANAAN

LAPORAN DAN
SEMINAR HASIL

SELESAI

Gambar 5.1 Alur Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Dana Hibah
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5.1.3.2 Pengabdian kepada masyarakat dengan dana kerjasama
Alur pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana
kerjasama dengan universitas maupun lembaga pemerintah di luar IKIP Mataram
ditampilkan dalam skema pada Gambar 5.2.

PENJEJAKAN
KERJASAMA

MOU ANTARA IKIP
(REKTOR) DAN MITRA
KERJASAMA

TIM PELAKSANA

PROPOSAL

PERSETUJUAN
LPPM

Monitoring dan Evaluasi
(LPPM-Tim Pelaksana)

PELAKSANAAN
KEGIATAN

SELESAI

LAPORAN HASIL
KEGIATAN

Gambar 5.2 Alur Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Dana
Kerjasama
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5.2

Estimasi Kebutuhan Dana
Dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen IKIP Mataram

bersumber dari dana internal dan dana eksternal IKIP Mataram. Dana internal
diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan IKIP Mataram. Setiap
proposal pengabdian masyarakat yang diusulkan untuk menerima dana diakomodasi.
Jumlah dana yang diterima untuk masing-masing judul sampai dengan 1,5 juta sesuai
dengan jumlah dana yang ada kemudian dibagi dengan jumlah seluruh proposal
pengabdian yang diusulkan. Untuk tahun 2013 sebanyak 40 usulan proposal yang
didanai oleh IKIP Mataram, dan untuk tahun 2014 sejumlah 37 usulan proposal yang
yang telah didanai. Berdasarkan jumlah usulan proposal yang semakin meningkat
seiring dengan bertambahnya sumber daya dosen di IKIP Matarm, maka estimasi
dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IKIP
Mataram untuk 5 tahun mendatang ditampilkan pada Gambar 5.3 berikut. Sedangkan
untuk dana diluar IKIP Mataram sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh
donor.

Gambar 5.3 Estimasi Kebutuhan Dana Pengbadian kepada Masyarakat
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BAB VI
PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
kesempatan dan kemudahan sehingga Rencana Induk Pengadian kepada Masyarakat
(RIPM) ini dapat diselesaikan tepat waktu. Rencana Induk Pengabdian kepada
Masyarakat ini disusun (1) sebagai program strategis dalam kegiatan pengabdian di
IKIP Mataram sampai dengan tahun 2019, dan (2) RIPM ini dapat dijadikan sebagai
panduan bagi dosen dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. Meskipun penyusunan RIPM masih dirasakan belum sempurna, harapan
besar semoga menjadi motivasi bagi dosen untuk meningkatkan profesionalitas
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Akhirnya tim penyusun RIPM IKIP Mataram menyampaikan rasa
terimakasih kepada pimpinan yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan
dalam penyusunan RIPM dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Kekurangan
dan kelemahan tidak luput dalam penyusunan RIPM ini, sehingga saran dan masukan
yang membantu sangat diharapkan. Tidak lupa disampaikan rasa terimakasih kepada
para penyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPM) IKIP
Mataram di bawah ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga RIPM ini
dapat diselesaikan. Semoga RIPM yang telah disusun bermanfaat untuk peningkatan
kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram.
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LAMPIRAN
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USULAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (IbM)

JUDUL

Oleh:
Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul
Nama Lengkap dan NIDN Anggota Tim Pengusul

IKIP MATARAM
Tahun

HALAMAN PENGESAHAN
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Judul IbM
:...........................…………………………………………
Nama Mitra Program IbM :...........................……………………………………………..
Nama Mitra Program IbM :...........................……………………………………………..
Ketua Tim Pengusul
a. Nama
: ...........................…………………………………
b. NIDN
:............................ …………………………………
:...........................…………………………………
c. Jabatan/Golongan
d. Program Studi
:...........................…………………………………
e. Perguruan Tinggi
:...........................…………………………………
f. Bidang Keahlian
:...........................…………………………………
:...........................…………………………………
Alamat Kantor/Telp/Faks/surel
Anggota Tim Pengusul
a. Jumlah Anggota
: Dosen …….....orang,
b. Nama Anggota I/bidang keahlian : …………………/………….....
c. Nama Anggota II/bidang keahlian: …………………/………….....
d. Mahasiswa yang terlibat
: ………… orang
Lokasi Kegiatan/Mitra (1)
a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan): …………………………………………….. …
b. Kabupaten/Kota
: …………………………………………….. ……
c. Propinsi
: …………………………………………….. ……
d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : …………………………………………….. ……
Lokasi Kegiatan/Mitra (2)
a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan): …………………………………………….. ..
b. Kabupaten/Kota
: …………………………………………….. ……
c. Propinsi
: …………………………………………….. ……
d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : …………………………………………….. ……
Luaran yang dihasilkan
: …………………………………………….. ……
Jangka waktu Pelaksanaan
: ……. Bulan
Biaya Total
: Rp. ......................
- Dikti
: Rp. ......................
- Sumber lain (sebutkan ….)
: Rp. ......................
dan lampirkan Surat Pernyataan Penyandang Dana

Mengetahui,
Dekan FPMIPA IKIP Mataram

Mataram, tanggal-bulan-tahun
Ketua Peneliti,

Cap dan tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIDN

tanda tangan
(Nama Lenkap)
NIDN
Menyetujui,
Ketua LPPM IKIP Mataram
(Nama Lengkap)
NIDN

Formulir penilaian usulan program IbM
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Judul Kegiatan
Ketua Tim Pelaksana
NIDN
Perguruan Tinggi
Program Studi
Jangka Waktu Pelaksanaan
Biaya
No
1
2
3
4

5

6

: …………………………………………………………
: …………………………………………………………
: …………………………………………………………
: …………………………………………………………
: …………………………………………………………
: …… tahun
: Rp…..………………

Kriteria

skor

Analisis Situasi (Kondisi eksisting Mitra,
Persoalan yang dihadapi mitra)
Permasalahan Mitra (Kecocokan
permasalahan dan program serta kompetensi
tim)
pendekatan untuk mengatasi permasalahan,
Renca
Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya
sesuai kegiatan yang diusulkan)
Kelayakan PT (Kualifikasi Tim Pelaksana,
Relevansi Skill Tim, Sinergisme Tim,
Pengalaman Kemasyarakatan, Organisasi
Tim, Jadwal Kegiatan, Kelengkapan
Lampiran)
Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan Biaya
(Honorarium (maksimum 30%), Bahan Habis,
Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran)

bobot

nilai

Justifikasi
penilaian

20
15
20
15

10

20

Total
100
Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 5: baik;
6: baik sekali; 7: istimewa)
Nilai = skor x bobot
Mataram, tanggal-bulan-tahun
Peneliti:
Tanda tangan
(Nama Lengkap)
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FORMULIR PENILAIAN PEMANTAUAN
PROGRAM IbM
Judul Kegiatan
: …………………………………………………………
Ketua Tim Pelaksana
: …………………………………………………………
NIDN
: …………………………………………………………
Perguruan Tinggi
: …………………………………………………………
Program Studi
: …………………………………………………………
Jangka Waktu Pelaksanaan
: …… tahun
Biaya
: Rp…..………………
No

Kriteria

Skor

Bobot

Nilai

Justifikasi
Penilaian

Mitra Program
Kecocokan Mitra, kontribusi partisipasi
10
mitra
Wujud Solusi
2 Ketepatan metode PPM untuk mengatasi
20
permasalahan
Mutu luaran dan spesifikasinya sesuai
dengan metode yang diterapkan (aspek
3
20
produksi, manajemen atau jasa lainnya)
Dukungan foto dan/atau bukti fisik lainnya
Tim Pelaksana
Kekompakan Tim, pendistribusian tugas
4
10
untuk seluruh anggota, relevansi skill tim,
frekuensi pendampingan
Biaya
5
15
Kewajaran penggunaan dana
Manfaat Kegiatan
6
25
Kepuasan, tingkat kemandirian mitra
Total
100
Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 5: baik;
6: baik sekali; 7: istimewa)
Nilai = skor x bobot
Rekomendasi Penilai: Layak/Tidak Layak *) presentasi pada Seminar Nasional
*) Coret yang tidak perlu
Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
1

tanda tangan
( Nama Lengkap )

35

Borang Kegiatan Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM)
Mitra Kegiatan
Jumlah Mitra

:

.........................................................................
……… orang
……….... usaha
- S-2 ……… orang
- S-1 ……… orang
- Diploma ……… orang
- SMA ……… orang
- SMP ……… orang
- SD ……… orang
- Tidak Berpendidikan ……… orang

:

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

:

..........................Km
.........................................................................

:

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

:
:

......................Orang
......................Orang
S-3 ……… orang
S-2 ……… orang
S-1 ……… orang
GB ………..... orang
Laki-laki ……… orang
Perempuan ……… orang

Pendidikan Mitra

Persoalan
Mitra:
Teknologi,
Manajemen, Sosial-ekonomi, Hukum,
Keamanan,
Lainnya (sebutkan yang sesuai)
Status Sosial Mitra: Pengusaha Mikro,
Anggota
Koperasi,
Kelompok
Tani/Nelayan, PKK/Karang Taruna,
Lainnya (sebutkan yang sesuai
Lokasi
Jarak PT ke Lokasi Mitra
Sarana transportasi: Angkutan umum,
motor, jalan kaki (sebutkan yang
sesuai
Sarana Komunikasi: Telepon, Internet,
Surat, Fax, Tidak ada sarana
komunikasi (sebutkan yang sesuai)
Identitas
Tim IbM
Jumlah dosen
Jumlah mahasiswa
Gelar akademik Tim

Gender

:

Prodi/Fakultas/Sekolah
Aktivitas IbM
Metode Pelaksanaan Kegiatan:
:
Penyuluhan/Penyadaran
,
Pendampingan
Pendidikan,
Demplot,
Rancang
Bangun,
Pelatihan Manajemen Usaha, Pelatihan
Produksi, Pelatihan Administrasi,
Pengobatan, Lainnya (sebutkan yang
sesuai)
Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan
:
Evaluasi Kegiatan
Keberhasilan
:

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

…….. bulan
BERHASIL/Gagal
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Indikator keberhailan
Keberlanjutan Kegiatan di Mitra
Kapasitas produksi

:

Omzet per bulan

:

Persoalan Masyarakat Mitra
Biaya Program
Ditlitabmas
Sumber Lain
Likuiditas Dana Program
a. Tahapan pencairan dana
b. Jumlah dana
Kontribusi Mitra
Peran Serta Mitra Dalam Kegiatan

:

Berlanjut / Berhenti*
Sebelum IbM .………..
Setelah IbM .………..
Sebelum IbM Rp ……….…..
Setelah IbM Rp ……….…..
Terselesaikan / Tidak terselesaikan*

:
:

Rp....................................................................
Rp.....................................................................

:

Mendukung
kegiatan
/
Mengganggu
kelancaran kegiatan di lapangan*
Tidak Diterima 100% / Diterima 100%*

:
:

Kontribusi Pendanaan
peranan Mitra

:
:

Keberlanjutan
Alasan Kelanjutan Kegiatan Mitra

:

Aktif / Pasif*
Acuh tak acuh
Menyediakan /Tidak menyediakan*
Objek Kegiatan / Subjek Kegiatan*

Permintaan
bersama*

Usul penyempurnaan program IbM
Model Usulan Kegiatan
- Anggaran Biaya
:
Lain-lain
:
Dokumentasi (Foto kegiatan dan Produk)
Produk/kegiatan
yang
dinilai :
bermanfaat dari berbagai perspektif
(Sebutkan)
Potret permasalahan lain yang terekam :
Luaran program IbM dapat berupa
- Jasa
:
- Metode
:
- Produk/barang
:
- Paten
:
* Coret yang tidak perlu

Masyarakat

/

Keputusan

Rp.....................................................................
.........................................................................
.........................................................................

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