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1. LATAR BELAKANG HIBAH PKM ITENAS

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi
yang harus dilaksanakan oleh setiap staf pengajar (dosen), dan setiap tahun dosen wajib
membuat laporannya. Pada pasal 1 butir 11 dari Undang-undang nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada di masyarakat, yang mencakup masyarakat umum, industri, dan
pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk mendorong peran aktif staf pengajar Itenas
melaksanakan kegiatan PKM, Itenas memberikan hibah PKM yang terdiri dari tiga kategori,
yaitu Hibah PKM Reguler, HIbah PKM Unggulan, dan Hibah PKM Utama.

2. TUJUAN PKM YANG DIDANAI ITENAS

Kegiatan PKM yang didanai Itenas melalui Hibah PKM Itenas bertujuan untuk:
a. Meningkatkan peran dan partisipasi ITENAS dalam membangun kesejahteraan
masyarakat, terutama untuk pengentasan masyarakat tersisih (preferential option for
the poor), baik masyarakat yang tersisih secara ekonomi, maupun secara politik, sosial,
dan budaya.
b. Melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian ITENAS yang dapat dimanfaatkan untuk
memperkuat daya saing industri nasional, dan menyelesaikan permasalahan yang
terjadi di industri maupun permasalahan di masyarakat umum.
c. Memberikan saran dan solusi berdasarkan kajian akademik terhadap kebutuhan,
tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
d. Membangun dan mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri
secara ekonomi dalam rangka mendukung program Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
e. Membantu pemerintahan

sehingga keputusan

pemerintah berlandaskan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta mensukseskan program-program pemerintah.
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2. MITRA PKM

Mitra atau khalayak sasaran program Hibah PKM Itenas adalah:
a. Masyarakat yang produktif secara ekonomi
Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok
perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok peternak, yang setiap anggotanya
memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT)
dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai
karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga.
b. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi
wirausahawan
Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan
kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma,
pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga, dan lainlain.
c. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa)
Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD,
SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anakanak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya.

Jarak mitra dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km (diutamakan) atau berada
dalam satu wilayah Provinsi dengan Itenas.

3. BENTUK KEGIATAN PKM YANG DIDANAI ITENAS

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada dasarnya

dapat dilakukan dalam berbagai

bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan
sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan
untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat dan atau membantu peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pengentasan kemiskinan masyarakat
tersisih dapat menjadi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
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Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sangat ditentukan oleh tujuan, target luaran dan atau
kebutuhan masyarakat. Jenis kegiatan PKM yang didanai Itenas melalui Hibah PKM Itenas
antara lain :
a.

Pemberdayaan kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi.
Misalnya :


Sosialisasi/penyuluhan/penyadaran masalah tertentu yang dihadapi kelompok
masyarakat produktif.



Pengembangan usaha berbasis potensi sumber daya lokal (hasil hutan, perkebunan,
pertanian, peternakan, pertambangan, dsb.) untuk meningkatkan nilai tambah.



Pengembangan produk UMKM atau produk unggulan daerah.



Pendampingan UMKM terkait pengurusan kelembagaan dan legalitas produk dan
usaha, permodalan dan manajemen keuangan, manajemen produksi/operasional,
manajemen pemasaran, dan manajemen SDM.



Peningkatan kapasitas/keahlian (kegiatan pelatihan) minimal 6 jam dengan minimal
10 peserta (Untuk Hibah Dikti kegiatan pelatihan minimal 20 jam dengan minimal 15
peserta dan sampai dengan kompetensi yang diakui atau peserta tersertifikasi).

b.

Pemberdayaan kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi.
Misalnya :


Sosialisasi/penyuluhan/penyadaran terkait masalah tertentu yang dihadapi
kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomis.



Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda karang taruna atau ibu-ibu rumah tangga.



Pengembangan rumah baca atau perpustakaan bagi masyarakat marginal.



Pendampingan bagi anak-anak jalanan.



Penataan daerah pemukiman kumuh/daerah Pedagang Kaki Lima/daerah wisata di
wilayah tertentu.



Peningkatan kapasitas/keahlian (kegiatan pelatihan) minimal 6 jam dengan minimal
10 peserta (Untuk Hibah Dikti kegiatan pelatihan minimal 20 jam dengan minimal 15
peserta dan sampai dengan kompetensi yang diakui atau peserta tersertifikasi).

c.

Difusi dan sosialisasi hasil penelitian kepada pengguna.

d.

Komersialisasi hasil-hasil penelitian kepada industri.
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4. LUARAN PKM YANG DIDANAI ITENAS

Luaran program PKM yang diakui Itenas melalui Hibah PKM Itenas dapat berupa:
a.

Peningkatan keberdayaan masyarakat (mitra) berupa :
•

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat produktif
maupun tidak produktif secara ekonomi di suatu wilayah.

•

Perbaikan kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat produktif maupun tidak
produktif secara ekonomi di suatu wilayah.

•

Peningkatan pelayanan kelompok masyarakat tidak produktif secara ekonomi
(RT/RW, puskesmas/pos yandu, sekolah, pesantren, dsb.)

•

Peningkatan jenis, kualitas, kuantitas produk,

pelayanan,

kapasitas produksi,

kemampuan manajemen pengelola, penyerapan tenaga kerja, atau asset, omset
penjualan,

laba bersih (income), laba kotor (revenue) UMKM atau kelompok

masyarakat produktif di suatu wilayah. Peningkatan yang terjadi minimal untuk satu
aspek.
•

Produk tersertifikasi (sertifikat halal, BP-POM, dsb.)

•

Produk terstandarisasi (ISO 9000, dsb.)

•

Usaha berbadan hukum

b. Wirausaha baru, minimal 2 wirausaha (Untuk Hibah Dikti minimal 5 wirausaha)
c.

Produk jasa/produk barang

d. Teknologi tepat guna (misalnya : mesin atau alat)
e. Seni Kriya
f.

Rancang bangun (Misalnya : protoype/purwarupa, arsitektur, bangunan, karya desain
(misalnya : penataan kawasan kumuh, penataan kawasan Pedagang Kaki Lima, desain
media promosi, desain media sosialisasi produk UMKM atau produk hasil penelitian yang
akan dikomersialisasikan, software aplikasi untuk membantu UMKM atau kelompok
masyarakat tertentu, desain kemasan, dsb.))

g.

Video kegiatan

h.

Publikasi di prosiding seminar nasional PKM ber ISBN atau di prosiding seminar
internasional PKM di dalam negeri ber ISBN.

i.

Publikasi di jurnal nasional PKM ber ISSN atau di jurnal nasional PKM terakreditasi
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peringkat 1-6.
j.

Publikasi di media cetak/elektronik daerah/nasional

k.

HAKI

l.

Buku cetak atau elektronik ber ISBN

Luaran dari program PKM sangat diharapkan dapat memberi dampak pada :
a.

up-dating ipteks di masyarakat,

b.

peningkatan pertumbuhan dan daya saing UMKM secara global.

c.

peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara ekonomi maupun sosial.

d.

Peningkatan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

e.

Peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok masyarakat/usaha mikro, kecil, dan
menengah.

f.

Peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di perguruan tinggi.

Luaran kegiatan PKM yang dibiayai oleh Itenas mengacu pada luaran kegiatan PKM yang
dibiayai oleh Hibah PKM Dikti dan Kinerja PKM Dikti. Tujuannya untuk meminimalkan
perubahan yang harus dilakukan oleh tim pengusul jika proposal yang diajukan untuk Hibah
PKM Itenas akan diajukan pula untuk Hibah PKM Dikti dan untuk meningkatkan klaster Itenas
dalam pemeringkatan perguruan tinggi oleh Dikti.

5. KRITERIA DAN PERSYARATAN HIBAH PKM ITENAS
5.1. Kriteria dan Persyaratan Hibah PKM Reguler

Kriteria dan persyaratan Hibah PKM Reguler adalah sebagai berikut:
a.

Ketua tim pengusul minimal bergelar S2, telah memiliki jabatan fungsional, dan belum
pernah menjadi Ketua Hibah PKM Itenas.

b.

Jumlah tim pengusul maksimum 3 orang (1 orang ketua dan 2 orang anggota),
diutamakan yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda (multidisiplin), minimal dua
kompetensi yang berbeda. Tim pengusul harus memiliki kapabilitas (rekam jejak
keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.
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c.

Pada tahun yang sama, setiap pengusul hanya boleh mengajukan 1 (satu) judul kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat, baik sebagai ketua atau sebagai anggota, di Hibah PKM
Reguler dan HIbah PKM Unggulan.

d.

Kegiatan Hibah PKM Reguler wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa dan disarankan
melibatkan laboran/teknisi di Itenas.

e.

Tugas dan peran setiap individu harus diuraikan dengan jelas (sesuai dengan disiplin
keilmuan masing-masing) dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda
tangan dengan tinta warna biru pada setiap biodata yang dilampirkan.

f.

Kegiatan Hibah PKM Reguler diutamakan yang memiliki topik yang selaras dengan
roadmap PKM Itenas dan yang terkait dengan hasil penelitian tim pengusul.

g.

Mitra kegiatan Hibah PKM Reguler minimal 1 (satu), dapat berupa kelompok masyarakat
yang produktif secara ekonomi, kelompok masyarakat yang belum produktif secara
ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, dan kelompok masyarakat yang
tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa). Jarak mitra dari Itenas
maksimum 200 km.

h.

Luaran wajib kegiatan Hibah PKM Reguler adalah 1) publikasi di prosiding seminar
nasional PKM ber ISBN, atau publikasi di prosiding seminar internasional PKM di dalam
negeri ber ISBN, atau publikasi di jurnal nasional PKM ber ISSN, atau publikasi di jurnal
nasional PKM terakreditasi peringkat 1-6, 2) video kegiatan, dan 3) peningkatan
keberdayaan mitra (minimal 1 aspek sesuai tujuan PKM yang akan dilaksanakan).
Semakin tinggi level luaran PKM pada point 1 semakin tinggi nilai proposal Hibah PKM
Itenas. Rincian kriteria tahapan luaran dan validitas penilaian masing-masing kategori
luaran dapat dilihat pada Lampiran 1.

i.

Diutamakan kegiatan PKM yang memiliki luaran tambahan. Luaran tambahan dari
kegiatan Hibah PKM Reguler dapat berupa publikasi di media cetak/elektronik
daerah/nasional, HAKI (minimal Hak Cipta), wirausaha baru, produk jasa atau produk
barang, teknologi tepat guna, seni kriya, rancang bangun, dan buku cetak atau elektronik
ber ISBN. Pencapaian luaran wajib dan luaran tambahan akan menjadi point bagi tim
pengusul dalam pengajuan hibah PKM Itenas di tahun berikutnya, pemberian insentif
PKM, serta penilaian dalam pemberian PKM Award bagi dosen Itenas.

j.

Biaya yang diusulkan harus sudah memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang
berkenaan dengan komponen pajak dan kontribusi yang harus dibayarkan, biaya
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publikasi kegiatan PKM dalam bentuk artikel prosiding/jurnal, dan biaya pembuatan
video kegiatan. Biaya luaran tambahan, khususnya publikasi di media cetak/elektronik
daerah/nasional, pembuatan buku, dan pengajuan HAKI dapat dikonsultasikan ke LP2M
untuk dicari solusi yang tepat jika anggaran Hibah PKM Reguler tidak mencukupi.

5.2. Kriteria dan Persyaratan Hibah PKM Unggulan

Kriteria dan persyaratan Hibah PKM Unggulan adalah sebagai berikut:
a.

Ketua tim pengusul minimal bergelar S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.

b.

Jumlah tim pengusul maksimum 3 orang (1 orang ketua dan 2 orang anggota),
diutamakan yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda (multidisiplin), minimal dua
kompetensi yang berbeda. Tim pengusul harus memiliki kapabilitas (rekam jejak
keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.

c.

Pada tahun yang sama, setiap pengusul hanya boleh mengajukan 1 (satu) judul kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat, baik sebagai ketua atau sebagai anggota, di Hibah PKM
Reguler dan HIbah PKM Unggulan.

d.

Kegiatan Hibah PKM Unggulan wajib melibatkan minimal 4 mahasiswa dan disarankan
melibatkan laboran/teknisi di Itenas.

e.

Tugas dan peran setiap individu harus diuraikan dengan jelas (sesuai dengan disiplin
keilmuan masing-masing) dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda
tangan dengan tinta warna biru pada setiap biodata yang dilampirkan.

f.

Kegiatan Hibah PKM Unggulan harus memiliki topik yang selaras dengan roadmap PKM
Itenas dan diutamakan terkait dengan hasil penelitian tim pengusul.

g.

Mitra kegiatan HIbah PKM Unggulan minimal (satu), dapat berupa kelompok
masyarakat yang produktif secara ekonomi, kelompok masyarakat yang belum produktif
secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, dan kelompok
masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa). Jarak mitra
dari Itenas maksimum 200 km (diutamakan) atau berada dalam satu provinsi dengan
Itenas.

h.

Luaran wajib kegiatan Hibah PKM Unggulan adalah 1) publikasi di prosiding seminar
nasional PKM ber ISBN, atau publikasi di prosiding seminar internasional PKM di dalam
negeri ber ISBN, atau publikasi di jurnal nasional PKM ber ISSN, atau publikasi di jurnal
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nasional PKM terakreditasi peringkat 1-6, 2) video kegiatan, 3) peningkatan keberdayaan
mitra (minimal 1 aspek sesuai tujuan kegiatan PKM yang akan dilaksanakan, dan 4) HAKI
(minimal Hak CIpta). Semakin tinggi level luaran PKM pada point 1 semakin tinggi nilai
proposal HIbah PKM Itenas. Rincian kriteria tahapan luaran dan validitas penilaian
masing-masing kategori luaran dapat dilihat pada Lampiran 1.
i.

Diutamakan kegiatan PKM yang memiliki luaran tambahan. Luaran tambahan dari
kegiatan Hibah PKM Unggulan dapat berupa publikasi di media cetak/elektronik
daerah/nasional, wirausaha baru, produk jasa atau produk barang, teknologi tepat guna,
seni kriya, rancang bangun, dan buku cetak atau elektronik ber ISBN. Pencapaian luaran
wajib dan luaran tambahan akan menjadi point bagi tim pengusul dalam pengajuan hibah
PKM Itenas di tahun berikutnya, pemberian insentif PKM, serta penilaian dalam
pemberian PKM Award bagi dosen Itenas.

j.

Proposal Hibah PKM Unggulan yang lolos (didanai oleh Itenas) wajib diajukan ke Hibah
PKM DIKTI oleh Tim Pengusul.

k.

Biaya yang diusulkan harus sudah memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang
berkenaan dengan komponen pajak dan kontribusi yang harus dibayarkan, biaya
publikasi kegiatan PKM dalam bentuk artikel prosiding/jurnal, dan biaya pembuatan
video kegiatan, dan biaya HAKI. Biaya HAKI dan biaya luaran tambahan, khususnya
publikasi di media cetak/elektronik daerah/nasional, dan pembuatan buku, dapat
dikonsultasikan ke LP2M untuk dicari solusi yang tepat jika anggaran Hibah PKM Unggulan
tidak mencukupi.

5.3. Kriteria dan Persyaratan Hibah PKM Utama

Kriteria dan persyaratan Hibah PKM Utama adalah sebagai berikut:
a.

Kegiatan Hibah PKM Utama merupakan kegiatan PKM berkelanjutan, sesuai rodmap
PKM Itenas, dan terkait dengan tema utama kegiatan PKM di wilayah Kabupaten yang
memiliki MOU dengan Itenas. Tema utama tersebut ditentukan berdasarkan
kesepakatan LP2M Itenas dan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait. Untuk tahun 2021
tema utama Hibah PKM Utama adalah Pengembangan Kawasan Wisata Kampung
Jagung di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

b.

Tim Hibah PKM Utama (Ketua dan Anggota) ditunjuk oleh LP2M (bersifat penugasan)
dengan ketentuan sebagai berikut:
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Ketua Tim Hibah PKM Utama minimal bergelar S2 dan memiliki jabatan fungsional
minimal Lektor Kepala.



Jumlah Tim Hibah PKM Utama maksimum 4 orang (1 orang ketua dan 3 orang
anggota), berasal dari disiplin ilmu yang berbeda (multidisiplin).



Tim Hibah PKM Utama ditunjuk berdasarkan kapabilitas (rekam jejak
keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang
ditangani.

c.

Ketua dan anggota Tim Hibah PKM Utama boleh mengajukan HIbah PKM Reguler dan
Hibah PKM Unggulan, baik sebagai ketua atau sebagai anggota.

d.

Kegiatan Hibah PKM Utama wajib melibatkan minimal 5 mahasiswa dan
laboran/teknisi di Itenas.

e.

Tugas dan peran setiap individu harus diuraikan dengan jelas (sesuai dengan disiplin
keilmuan masing-masing) dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda
tangan dengan tinta warna biru pada setiap biodata yang dilampirkan.

f.

Luaran wajib kegiatan Hibah PKM Utama adalah 1) publikasi di jurnal nasional PKM
terakreditasi peringkat 1-6, atau publikasi di prosiding seminar internasional PKM di
dalam negeri ber ISBN, dan 2) video kegiatan, 3) peningkatan keberdayaan mitra
(minimal 1 aspek), 4) HAKI (minimal Hak Cipta), dan 5) Publikasi di media
cetak/elektronik daerah/nasional.

Rincian kriteria tahapan luaran dan validitas

penilaian masing-masing kategori luaran dapat dilihat pada Lampiran 1.
l.

Luaran tambahan dari kegiatan Hibah PKM Utama dapat berupa wirausaha baru,
produk jasa atau produk barang, teknologi tepat guna, seni kriya, rancang bangun, dan
buku cetak atau elektronik ber ISBN. Pencapaian luaran wajib dan luaran tambahan
akan menjadi point bagi Tim Hibah PKM Utama yang ditunjuk dalam pengajuan hibah
PKM Itenas di tahun berikutnya, pemberian insentif PKM, serta penilaian dalam
pemberian PKM Award bagi dosen Itenas.

m.

Proposal Hibah PKM Utama yang didanai oleh Itenas wajib diajukan ke Hibah PKM
DIKTI oleh Tim Hibah PKM Utama yang ditunjuk.

n.

Biaya yang diusulkan harus sudah memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang
berkenaan dengan komponen pajak dan kontribusi yang harus dibayarkan, biaya
publikasi kegiatan PKM dalam bentuk artikel prosiding/jurnal, dan biaya pembuatan
video kegiatan, biaya HAKI, dan biaya publikasi di media cetak/elektronik
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daerah/nasional. Biaya HAKI dan biaya luaran tambahan, khususnya pembuatan buku,
dapat dikonsultasikan ke LP2M untuk dicari solusi yang tepat jika anggaran Hibah PKM
Utama tidak mencukupi.

Untuk meminimalkan biaya publikasi kegiatan PKM dalam bentuk artikel prosiding dan artikel
jurnal, pengusul dapat memanfaatkan kegiatan Seminar Nasional PKM yang akan
diselenggarakan LP2M Itenas serta jurnal PKM yang dikelola Prodi Teknik Elektro (Reka
Elkomika) dan Jurnal PKM yang akan diterbitkan LP2M. HAKI dapat diajukan ke dalam insentif
HAKI melalui Simpenmas. Publikasi di media cetak/elektronik daerah/nasional dapat
berkoordinasi dengan Bagian Humas Itenas.

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HIBAH PKM ITENAS

Jangka Waktu Pelaksanaan Hibah PKM Reguler, Hibah PKM Unggulan, dan Hibah PKM Utama
sama, yaitu berlangsung maksimum 7 (tujuh) bulan dari bulan April sampai dengan Oktober
2021.

7. ANGGARAN HIBAH PKM ITENAS
7.1. Anggaran Hibah PKM Reguler

Kegiatan PKM Reguler dibiayai oleh LP2M ITENAS atau bersama Instansi lain. Dukungan dana
LP2M ITENAS untuk Hibah PKM Reguler maksimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per
usulan kegiatan. Jumlah Proposal Hibah PKM Reguler yang didanai ada 10 (sepuluh)
proposal.

Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu: tahap I sebesar 90% dan tahap II
sebesar 10%. Pencairan dana Tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerjasama
antara LP2M Itenas dan Ketua Pengusul. Dana Tahap II akan dicairkan jika pengusul sudah
menyerahkan laporan kemajuan ke LP2M, presentasi laporan kemajuan, dan dinilai layak oleh
reviewer. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pengusul belum
menyerahkan laporan kemajuan dan atau tidak melakukan presentasi laporan kemajuan, dan
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atau tidak dinilai layak oleh reviewer, maka dana tahap II tidak akan dicairkan.

7.2. Anggaran Hibah PKM Unggulan

Kegiatan PKM Unggulan dibiayai oleh LP2M ITENAS atau bersama Instansi lain. Dukungan
dana LP2M ITENAS untuk Hibah PKM Unggulan maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) per usulan kegiatan. Jumlah Proposal Hibah PKM Reguler yang didanai ada 10
(sepuluh) proposal.

Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu: tahap I sebesar 80% dan tahap II sebesar
20%. Pencairan dana Tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerjasama antara
LP2M Itenas dan Ketua Pengusul. Dana Tahap II akan dicairkan jika

pengusul sudah

menyerahkan laporan kemajuan ke LP2M, presentasi laporan kemajuan, dan dinilai layak oleh
reviewer. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pengusul belum
menyerahkan laporan kemajuan dan atau tidak melakukan presentasi laporan kemajuan, dan
atau tidak dinilai layak oleh reviewer, maka dana tahap II tidak akan dicairkan.

7.3. Anggaran Hibah PKM Utama

Kegiatan PKM Utama dibiayai oleh LP2M ITENAS atau bersama Instansi lain. Dukungan dana
LP2M ITENAS untuk Hibah PKM Utama maksimum Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah) per usulan kegiatan. Jumlah Proposal Hibah PKM Utama yang didanai ada 1 (satu)
proposal.

Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu: tahap I sebesar 80% dan tahap II sebesar
20%. Pencairan dana Tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerjasama antara
LP2M Itenas dan Ketua Pengusul. Dana Tahap II akan dicairkan jika

pengusul sudah

menyerahkan laporan kemajuan ke LP2M, presentasi laporan kemajuan, dan dinilai layak oleh
reviewer. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pengusul belum
menyerahkan laporan kemajuan dan atau tidak melakukan presentasi laporan kemajuan, dan
atau tidak dinilai layak oleh reviewer, maka dana tahap II tidak akan dicairkan.
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8. SISTEMATIKA PROPOSAL HIBAH PKM ITENAS

Sistematika

proposal Hibah PKM Itenas mengacu kepada proposal Hibah PKM Dikti.

Tujuannya untuk meminimalkan perubahan yang harus dilakukan oleh tim pengusul jika
proposal yang diajukan untuk Hibah PKM Itenas diajukan pula untuk Hibah PKM Dikti.

Usulan Hibah PKM Itenas ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan
jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A4, margin kanan 3 cm, atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm ,
dan kiri 2,5 cm. Tidak ada footer, namun ada header di kiri bawah bertuliskan Proposal Hibah
PKM Reguler atau Proposal Hibah PKM Unggulan atau Proposal Hibah PKM Utama (sesuai
skema yang dipilih). Posisi nomor halaman di kanan bawah. Sistematika penulisan proposal
sebagai berikut:
a.

HALAMAN SAMPUL
Untuk Hibah PKM Reguler, halaman sampul berwarna putih, untuk Hibah PKM Unggulan
halaman sampul berwarna hijau, dan untuk HIbah PKM Utama halaman sampul berwarna
oranye. Format halaman sampul dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. HALAMAN PENGESAHAN
Format halaman pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 3.
c.

DAFTAR ISI
Format halaman daftar isi dapat dilihat pada Lampiran 4

d. DAFTAR TABEL
Format halaman daftar tabel dapat dilihat pada Lampiran 5
e.

DAFTAR GAMBAR
Format halaman daftar gambar dapat dilihat pada Lampiran 6.

f.

RINGKASAN (Maksimum satu halaman)
Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi, dan target
luaran yang akan dicapai. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat
rencana kegiatan (metode) yang diusulkan dan ditulis dengan jarak 1 spasi.

g.

BAB 1. PENDAHULUAN
Bab pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan
permasalahan mitra.
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1.1

Analisis Situasi


Analisis situasi berisi latar belakang masalah atau kondisi mitra saat ini dan
permasalahan utama yang dihadapi mitra yang telah menggerakkan tim
pengusul untuk turut serta memecahkannya melalui kegiatan PKM.



Kondisi mitra saat ini diuraikan secara ringkas, jelas, dan selengkap mungkin
dengan didukung data kuantitatif.



Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta berupa gambar/foto,
grafik, atau tabel statistik.

1.2

Permasalahan Mitra


Permasalahan yang diuraikan bersifat spesifik, konkret, serta benar-benar
merupakan permasalahan mitra atau sesuai dengan kebutuhan mitra.



Tuliskan secara jelas justifikasi tim pengusul bersama mitra dalam menentukan
persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan
program PKM.



Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya
masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi
bidang produksi, manajemen usaha, dan pemasaran.



Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib
mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan
seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat,
memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.



Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara
ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial
harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang
berbeda.

h. BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN
Bagian ini maksimum terdiri dari 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang
ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis
sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan
prioritas mitra.
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i.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau
langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi
permasalahan mitra yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program
PKM. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program yang akan
dilaksanakan. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing
anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Format penyajiannya dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1. Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas
Jabatan
Bidang
Aloasi waktu
Uraian tugas
No Nama/NIDN
dalam tim

j.

Kepakaran

(jam/minggu)

BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, serta status
pencapaiannya. Status pencapaian untuk luaran PKM dapat dilihat pada Lampiran 1.


Jika luaran berupa publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel di
jurnal, pengusul harus menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran
berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.



Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga
spesifikasinya.



Rencana target capaian luaran disajikan dalam format yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Target Capaian Luaran
Kategori luaran

k.

Jenis luaran

Status

Bukti luaran

Target capaian

Publikasi di
jurnal nasional
PKM ber ISSN

Artikel di jurnal
nasional PKM ber ISSN
(misalnya Jurnal Reka
Elkomika Itenas)

Accepted

Surat keterangan
accepted dari chief
editor

Ada/tersedia

…

…

…

…

…

BAB 5. ANGGARAN
Rekapitulasi anggaran disusun dengan format seperti pada Tabel 3, sedangkan rincian
anggaran disusun dengan format seperti pada Tabel 4.
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Tabel 3. Rekapitulasi Anggaran
No.
1
2

3

4

5

Biaya yang
diusulkan (Rp)

Komponen
Honorarium (maksimum 30%)
(honorarium pelaksana, surveyor, operator, laboran, editor video)
Bahan Habis Pakai
(Misalnya pembelian bahan baku percobaan, ATK. Pembelian kertas
maksimum 5 rim)
Perjalanan (maksimum 15%)
(Misalnya survei/sampling data, sosialisasi/
pelatihan/pendampingan/evaluasi, akomodasi-konsumsi, transport)
Sewa
(Misalnya sewa mesin/peralatan, ruangan, kebun percobaan. Tidak
diperkenankan ada biaya sewa laptop atau printer)
Lain-lain
(Laporan, publikasi jurnal/prosiding, HAKI)
Total

Tabel 4. Rincian Anggaran
1. Honorarium
Komponen honorarium

Honor/jam (Rp)

Waktu
(jam/minggu)

Minggu

Jumlah honor
(Rp)

Pelaksana 1
Pelaksana 2
Subtotal (Rp)
2. Bahan habis pakai
Komponen bahan habis pakai

Justifikasi pembelian

Kuantitas

Harga Satuan
(Rp)

Jumlah bahan
habis pakai (Rp)

Bahan habis pakai 1
Bahan habis pakai 2
Subtotal (Rp)
3. Perjalanan
Komponen perjalanan

Justifikasi perjalanan

Kuantitas

Harga Satuan
(Rp)

Jumlah
perjalanan (Rp)

Perjalanan 1
Perjalanan 2
Subtotal (Rp)
4. Sewa
Komponen sewa

Justifikasi sewa

Kuantitas

Harga Satuan
(Rp)

Jumlah sewa
Rp)

Sewa 1
Sewa 2
Subtotal (Rp)
5. Lain-lain
Komponen lain-lain

Justifikasi komponen lainlain

Kuantitas

Harga Satuan
(Rp)

Jumlah lain-lain
(Rp)

HAKI
Publikasi Jurnal
Laporan
Subtotal (Rp)
Total Anggaran Keseluruhan (Rp)
Terhitung
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l.

BAB 7. JADWAL
Jadwal kegiatan ditampilkan dalam bentuk bar chart, mencakup secara lengkap dan rinci
tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan serta waktu pelaksanaan. Contohnya
dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jadwal Kegiatan
No.

Kegiatan

Pelaksanaan (2021)
Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

m. DAFTAR PUSTAKA
Referensi disusun berdasarkan prinsip sumber primer dan kemutakhiran, dalam arti 80%
dari Pustaka adalah jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun setelah penerbitan artikel.
Penulisan kutipan dan daftar pustaka disusun menggunakan APA 6th. Hanya pustaka yang
dikutif dan diacu dalam usulan pengabdian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
Aturan APA 6th dapat dilihat pada Lampiran 7.

n. LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditanda tangan
(Lampiran 8).



Lampiran 2. Gambaran Iptek yang akan Ditransfer Kepada Mitra (berisi uraian
maksimal 500 kata yang menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada
Mitra)



Lampiran 3. Peta Lokasi Wilayah Mitra (disertai penjelasan jarak dari Itenas ke lokasi
Mitra)



Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra bermeterai
Rp6.000,- (Dapat dilihat pada Lampiran 9)

Usulan proposal diserahkan dalam bentuk hardcopy 1 buah ke LP2M dan softcopy (format
pdf) yang diupload ke SIMPENMAS. Prosedur pemasukan usulan proposal Hibah PKM Itenas
dapat dilihat di Panduan SIMPENMAS Hibah PKM Itenas.
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9. SELEKSI PROPOSAL HIBAH PKM ITENAS

Seleksi Hibah PKM Reguler dan Hibah PKM Unggulan terdiri dari Seleksi Tahap I dan Seleksi
Tahap II.
Seleksi Tahap I menitikberatkan kepada aspek:
a. Kelengkapan Administrasi Usulan (ketepatan informasi dalam lembar pengesahan dan
aspek legal usulan (cap dan tanda tangan pengesahan proposal)).
b. Kesesuaian dengan Pedoman Program PKM (warna sampul, sistematika dan format
proposal usulan, jumlah tim pengusul, mitra, luaran, dan anggaran biaya).
c. Kelengkapan Lampiran Usulan (denah lokasi, surat kesediaan bekerjasama mitra
program).
d. Biodata yang ditandatangani.

Seleksi Tahap II akan mengevaluasi setiap usulan program PKM menggunakan

instrumen

penilaian seperti disajikan dalam Lampiran 10.

10. KONTRAK KERJASAMA

Seluruh usulan yang dinyatakan didanai akan dibuatkan kontrak pelaksanaan antara LPPM
dengan Ketua Pelaksana yang bersangkutan. Setiap klausul yang tercantum di dalam kontrak
bersifat mengikat sehingga disarankan agar seluruh pelaksana program mempelajarinya
dengan baik. Dana Hibah PKM Tahap I tidak akan dicairkan jika Ketua Tim Pengusul belum
menandatangani Kontrak Kerjasama.

11. PELAPORAN KEGIATAN

Laporan Hibah PKM Itenas terdiri dari tiga tahap, yaitu :
a. Laporan Kemajuan
Laporan kemajuan terdiri dari laporan kegiatan yang masih berjalan dan logbook kegiatan,
serta laporan keuangan disertai kuitansi asli.
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b. Draft laporan akhir
Draft laporan akhir terdiri dari draft laporan kegiatan yang telah selesai dan logbook
kegiatan.
c. Laporan akhir
Penyusunan laporan akhir harus memperhatikan koreksi dari reviewer yang dilakukan
pada saat memeriksa draft laporan akhir. Laporan akhir terdiri dari laporan kegiatan yang
telah selesai (tanda tangan dan cap lengkap) beserta lampiran luaran wajib dan
tambahan, logbook kegiatan, dan laporan keuangan.
Ketentuan format dan sistematika laporan kemajuan dan laporan akhir dapat dilihat di
Panduan Pelaporan Hibah PKM Itenas 2021.
Laporan kemajuan, draft laporan akhir, dan laporan akhir diserahkan dalam bentuk hardcopy
1 buah ke LP2M dan softcopy (format pdf) yang diupload ke SIMPENMAS. Laporan keuangan
yang diserahkan ke LP2M adalah laporan keuangan dengan bukti pembayaran atau kuitansi
asli. Prosedur pemasukan laporan kemajuan, draft laporan akhir, dan laporan akhir dapat
dilihat di Panduan SIMPENMAS Hibah PKM Itenas.

12. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan dua tahap, yaitu di pertengahan kegiatan dan di akhir
kegiatan PKM. Di pertengahan kegiatan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, setiap tim
pengusul yang usulan kegiatan PKMnya didanai dari Hibah PKM Itenas wajib menyerahkan
laporan kemajuan yang di dalamnya disertakan logbook kegiatan dan laporan keuangan yang
disertai bukti pembayaran atau kuitansi asli. Laporan kemajuan tersebut akan dinilai dan
dievaluasi. Selain itu, tim pengusul juga harus melakukan presentasi mengenai kemajuan
kegiatan PKM yang didanai Hibah PKM Itenas. Hasil penilaian presentasi dan laporan
kemajuan menjadi dasar dalam pencairan dana hibah Tahap II.
Di akhir kegiatan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, setiap tim pengusul yang usulan
kegiatan PKMnya didanai dari Hibah PKM Itenas wajib menyerahkan draft laporan akhir
dimana di dalamnya terdapat logbook kegiatan. Draft laporan akhir akan dievaluasi. Hasil
evaluasi merupakan masukan untuk pembuatan laporan akhir. Laporan akhir yang diserahkan
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terdiri dari laporan kegiatan, logbook kegiatan dan laporan keuangan dengan bukti
pembayaran atau kuitansi asli.
Ketepatan waktu penyerahan laporan dengan jadwal yang ditetapkan LP2M Itenas,
kesesuaian format dan isi laporan, kehadiran dalam presentasi laporan kemajuan, pencapaian
luaran wajib dan luaran tambahan menjadi penilaian atau pertimbangan dalam proses seleksi
proposal Hibah PKM Itenas yang diajukan oleh tim pengusul yang sama di tahun mendatang.

13. JADWAL KEGIATAN HIBAH PKM ITENAS

Hibah PKM Reguler, PKM Unggulan, dan PKM Mandiri memiliki jadwal kegiatan yang sama
seperti tercantum di Tabel 6.
Tabel 6. Jadwal Kegiatan Hibab PKM Itenas
Kegiatan
1

2

3

4
5

Proposal
Pengumuman dan sosialisasi (tmt)
Waktu pemasukan proposal
Seleksi Tahap I (kelengkapan administrasi dan
kesesuaian dengan Pedoman Hibah PKM
Itenas)
Presentasi proposal
Pemasukan revisi proposal
Penilaian proposal (Seleksi Tahap II)
Pengumuman penerima Hibah PKM Itenas
Penandatanganan kontrak
Monitoring dan evaluasi laporan kemajuan
Batas akhir pengumpulan laporan kemajuan
(laporan kegiatan + logbook). Untuk Hibah
PKM Utama ditambah laporan keuangan
dengan kuitansi asli.
Presentasi laporan kemajuan
Penilaian laporan kemajuan
Monitoring dan evaluasi laporan akhir
Batas akhir pengumpulan draft laporan akhir
(laporan kegiatan + logbook)
Review laporan akhir
Seminar hasil kegiatan PKM
Penyerahan laporan akhir final
(Laporan kegiatan + logbook + laporan
keuangan)

Waktu
25 Januari – 08 Februari
08 Februari – 05 Maret
08-15 Maret
16-18 Maret
22 Maret
23-28 Maret
29 Maret
31 Maret

16 Juli
21-23 Juli
26-30 Juli
1 November
2-5 November
15 November
25 November
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14. PROSEDUR PELAKSANAAN HIBAH PKM ITENAS
Pemasukan proposal ke SIMPENMAS

Dalam bentuk pdf.
(lihat panduan yang tersedia di SIMPENMAS)

Seleksi Tahap I (kelengkapan administrasi dan
kesesuaian dengan Pedoman Hibah PKM Itenas)

Proposal tertib
administrasi?

Presentasi proposal

Pemasukan revisi proposal

Nama pengusul yang harus presentasi dan
jadwal presentasi akan diumumkan di
SIMPENMAS
Dalam bentuk pdf dimasukkan ke SIMPENMAS.
(lihat panduan yang tersedia di SIMPENMAS)
1 buah dalam bentuk hardcopy dimasukkan ke LP2M

Penilaian proposal

Pengumuman penerima Hibah PKM Itenas

Penandatanganan kontrak

Pencairan Dana Hibah PKM Itenas Tahap I
 PKM Reguler 90%
 PKM Unggulan 80%
 PKM Mandiri 80%

Pengumpulan laporan kemajuan + laporan
keuangan dengan kuitansi asli

Presentasi laporan kemajuan

Nama pemenang Hibah PKM Itenas akan
diumumkan di SIMPENMAS
Pengumuman penandatanganan kontrak
diinformasikan bersamaan dengan
pengumuman pemenang Hibah PKM
Itenas.
Pencairan dana dilakukan melalui transfer
ke rekening BNI Ketua Tim Pengusul.
LP2M akan menginformasikan bukti
transfer ke setiap Ketua Tim Pengusul.
Dalam bentuk pdf (Lap. Kemajuan) dimasukkan ke SIMPENMAS.
(lihat panduan yang tersedia di SIMPENMAS)
1 buah dalam bentuk hardcopy (Lap. Kemajuan dan Lap. Keuangan)
diserahkan ke LP2M
Jadwal presentasi akan diumumkan di
SIMPENMAS

Penilaian laporan kemajuan

OK?

Pencairan Dana Hibah PKM Itenas Tahap II
 PKM Reguler 10%
 PKM Unggulan 20%
 PKM Mandiri 20%

Pengumpulan draft laporan akhir

Pencairan dana dilakukan melalui transfer
ke rekening BNI Ketua Tim Pengusul.
LP2M akan menginformasikan bukti
transfer ke setiap Ketua Tim Pengusul.
Dalam bentuk pdf dimasukkan ke SIMPENMAS.
(lihat panduan yang tersedia di SIMPENMAS)
1 buah dalam bentuk hardcopy diserahkan ke LP2M

Review draft laporan akhir

Seminar hasil kegiatan PKM

Penyerahan laporan akhir final + laporan
keuangan dengan kuitansi asli

Prioritas Seminar Nasional PKM yang
diadakan oleh LPPM Itenas.
Dalam bentuk pdf (laporan akhir) dimasukkan ke SIMPENMAS.
(lihat panduan yang tersedia di SIMPENMAS)
1 buah dalam bentuk hardcopy (laporan akhir + laporan keuangan
dengan kuitansi asli) diserahkan ke LP2M.

21

LAMPIRAN 1
KRITERIA TAHAPAN LUARAN DAN VALIDITAS PENILAIAN LUARAN

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Isian Pelaksana

36

Isian Pelaksana

37

Isian Pelaksana

38

Isian Pelaksana

39

Isian Pelaksana

40

Isian Pelaksana
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Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran
 Produk jasa

Jenis luaran

Status

Bukti luaran

 Produk jasa yang
bisa disajikan
dalam bentuk
video atau poster
(Berisi
spesifikasi jasa
yang diberikan,
prosedur
pemberian jasa,
harga, target
konsumen,
keunggulan jasa
yang dibuat)

 Diproduksi
 Online/bisa
diakses (video
dan poster
yang diupload
di media
sosial)

• URL video yang
tayang (untuk
video).
• Desain poster
dalam bentuk
fisik (jika
memungkinkan
diprint ukuran
A4) atau dalam
bentuk file atau
URL media
sosial (untuk
poster).

Validasi/penilaian luaran
Target capaian

• Video

mengenai
produk jasa telah
berstatus online
(untuk video)
• Poster mengenai
produk jasa telah
dibuat dan atau
telah berstatus
online.

Kriteria
kelayakan

• Video

mengenai
produk jasa telah
berstatus online
(untuk video)
• Poster mengenai
produk jasa telah
dibuat dan atau
telah berstatus
online.

Isian Pelaksana
Untuk video
• Nama Media
• Judul video
• Nama Penulis
• URL Media
• URL Video
Untuk Poster
• Nama Poster
• Nama Penulis
• URL Media
Sosial (jika
poster diupload
di media sosial)

Bukti
Pendukung

•
•

URL video yang
tayang (untuk
video)
Desain poster
atau URL media
sosial (untuk
poster).

Tidak valid
Produk jasa tidak
ada.
Untuk video
• URL video
tidak ada atau
tidak bisa
diakses.
• Substansi video
tidak sesuai
dengan topik
kegiatan
pengabdian.
Untuk poster
• Desain poster
tidak ada.
• URL media
sosial tidak ada
atau tidak bisa
diakses.
• Substansi
poster tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian
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Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran

Jenis luaran

Status

 Produk barang

 Produk barang
(bisa diperlihatkan
dalam bentuk
poster atau video)
Poster atau video
berisi tampilan
produk (foto atau
gambar produk
barang dan
komponen utama)
spesifikasi produk
barang, harga,
target pasar,
keunggulan,
proses utama
pembuatan produk
barang termasuk
mesin atau alat
yang digunakan.

 Diproduksi
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
 Online/bisa
diakses (video
dan poster
yang diupload
di media
sosial)

Bukti luaran

Validasi/penilaian luaran
Target capaian

Kriteria
kelayakan

• Produk barang

• Produk barang

• Produk barang

(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• URL video yang
tayang
(untuk
video).
• Desain poster
dalam bentuk
fisik (jika
memungkinkan
diprint ukuran
A4) atau dalam
bentuk file atau
URL media
sosial (untuk
poster).

ada (dapat
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• Video mengenai
produk barang
telah berstatus
online (untuk
video)
• Poster mengenai
produk barang
telah dibuat dan
atau telah
berstatus online.

ada (dapat
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• Video mengenai
produk barang
telah berstatus
online (untuk
video)
• Poster mengenai
produk barang
telah dibuat dan
atau telah
berstatus online.

Isian Pelaksana

Bukti
Pendukung

Untuk video
• Nama Media
• Judul video
• Nama Penulis
• URL Media
• URL Video

•

Untuk Poster
• Nama Poster
• Nama Penulis
• URL Media
Sosial (jika
poster diupload
di media sosial)

•

•

Produk barang
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
URL video yang
tayang (untuk
video)
Desain poster
atau URL media
sosial (untuk
poster).

Tidak valid
Produk barang
tidak dibuat/tidak
ada
Untuk video
• URL video
tidak ada atau
tidak bisa
diakses.
• Substansi video
tidak sesuai
dengan topik
kegiatan
pengabdian.
Untuk poster
• Desain poster
tidak ada.
• URL media
sosial tidak ada
atau tidak bisa
diakses.
• Substansi
poster tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian
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Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran

Jenis luaran

Status

 Mesin atau alat

 Mesin atau alat
yang dibuat
(dapat disajikan
dalam bentuk
poster atau
video)
Poster atau video
berisi tampilan
mesin/alat (foto
atau gambar
mesin/alat dan
komponen
utama)
spesifikasi
mesin/alat, biaya
pembuatan,
fungsi/manfaat,
keunggulan
dibandingkan
alat/mesin yang
ada.

 Diproduksi
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
 Online/bisa
diakses (video
dan poster
yang diupload
di media
sosial)

Bukti luaran

• Mesin/alat (bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• URL video yang
tayang
(untuk
video).
• Desain poster
dalam bentuk
fisik (jika
memungkinkan
diprint ukuran
A4) atau dalam
bentuk file atau
URL media
sosial (untuk
poster).

Validasi/penilaian luaran
Target capaian

• Mesin/alat

ada
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• Video mengenai
alat/mesin telah
berstatus online
(untuk video)
• Poster mengenai
mesin/alat telah
dibuat dan atau
telah berstatus
online.

Kriteria
kelayakan

• Mesin/alat ada
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• Video mengenai
alat/mesin telah
berstatus online
(untuk video)
• Poster mengenai
mesin/alat telah
dibuat dan atau
telah berstatus
online.

Isian Pelaksana
Untuk video
• Nama Media
• Judul video
• Nama Penulis
• URL Media
• URL Video
Untuk Poster
• Nama Poster
• Nama Penulis
• URL Media
Sosial (jika
poster diupload
di media sosial)

Bukti
Pendukung

•

•
•

Mesin/alat (bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
URL video yang
tayang (untuk
video)
Desain poster
atau URL media
sosial (untuk
poster).

Tidak valid

•

Mesin/alat tidak
dibuat/tidak ada

Untuk video
• URL video
tidak ada atau
tidak bisa
diakses.
• Substansi video
tidak sesuai
dengan topik
kegiatan
pengabdian.
Untuk poster
• Desain poster
tidak ada.
• URL media
sosial tidak ada
atau tidak bisa
diakses.
• Substansi
poster tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian
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Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran
 Seni kriya

Jenis luaran

Status

 Seni kriya
(dapat disajikan
dalam bentuk
poster atau
video)
Poster atau
video berisi
tampilan seni
kriya (foto atau
gambar seni
kriya),
spesifikasi
(termasuk
bahan), harga,
target pasar,
keunggulan,
proses utama
pembuatan seni
kriya termasuk
mesin atau alat
yang digunakan.

 Diproduksi
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
 Online/bisa
diakses (video
dan poster
yang diupload
di media
sosial)

Bukti luaran

Validasi/penilaian luaran
Target capaian

Kriteria
kelayakan

• Seni kriya (bisa

• Seni kriya ada

• Seni kriya ada

diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• URL video yang
tayang
(untuk
video).
• Desain poster
dalam bentuk
fisik (jika
memungkinkan
diprint ukuran
A4) atau dalam
bentuk file atau
URL media
sosial (untuk
poster).

(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• Video telah
berstatus online
(untuk video).
• Poster ada atau
poster telah
berstatus online
(untuk poster).

(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
• Video telah
berstatus online
(untuk video).
• Poster ada atau
poster
telah
berstatus online
(untuk poster).

Isian Pelaksana
Untuk video
• Nama Media
• Judul video
• Nama Penulis
• URL Media
• URL Video
Untuk Poster
• Nama Poster
• Nama Penulis
• URL Media Sosial
(jika poster
diupload di media
sosial)
•

Bukti
Pendukung

•

•
•

Seni kriya (bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)
URL video
yang tayang
(untuk video)
Desain poster
atau URL media
sosial (untuk
poster).

Tidak valid
Seni kriya tidak
dibuat/tidak ada
Untuk video
• URL video
tidak ada atau
tidak bisa
diakses.
• Substansi video
tidak sesuai
dengan topik
kegiatan
pengabdian.
Untuk poster
• Desain poster
tidak ada.
• URL media
sosial tidak ada
atau tidak bisa
diakses.
• Substansi
poster tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian
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Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran
 Rancang
bangun
(arsitektur)

Jenis luaran
 Gambar
arsitektur dan
atau maket
(maket bisa
diperlihatkan
daam bentuk
foto)

Status
 Telah
dirancang

Validasi/penilaian luaran

Bukti luaran

Target capaian

 Gambar
arsitektur (jika
memungkinan
diprint dalam
ukuran A4)
dan atau maket
(maket bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)

 Gambar
arsitektur dan
atau maket ada
(maket bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)

•

Kriteria
kelayakan

Isian Pelaksana

Gambar
arsitektur dan
atau maket ada
(maket bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)

• Judul Gambar

Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran
 Rancang
bangun
(pentaan
kawasan)

Jenis luaran
 Konsep penataan
kawasan (dalam
bentuk gambar
disertai uraian)

Status
 Telah
dirancang

Bukti luaran

•

Konsep
penataan
kawasan
(dalam bentuk
gambar disertai
uraian)

Bukti
Pendukung

• Gambar

arsitektur dan
atau maket
• Nama Pembuat
• Uraian singkat
mengenai
gambar
arsitektur dan
atau maket yang
dibuat (misalnya
gaya atau style
rancangan
arsitektur yang
dibuat, fungsi,
kelebihan, dsb.)

arsitektur dan
atau maket
(maket bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto)

Tidak valid

•

•

Gambar
arsitektur dan
atau maket tidak
ada
Substansi
gambar
arsitektur dan
atau maket tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian

Validasi/penilaian luaran
Target capaian

•

Konsep
penataan
kawasan
(dalam bentuk
gambar disertai
uraian) ada

•

Kriteria
kelayakan

Isian Pelaksana

Konsep
penataan
kawasan
(dalam bentuk
gambar
disertai uraian)
ada

• Judul
• Nama Pembuat
• Uraian singkat
mengenai
konsep penataan
yang dibuat

Bukti
Pendukung

•

Konsep
penataan
kawasan (dalam
bentuk gambar
disertai uraian)

Tidak valid

•

•

Konsep
penataan
kawasan (dalam
bentuk gambar
disertai uraian)
tidak ada
Substansi
konsep penataan
kawasan tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian
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Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran
 Rancang
bangun
(bangunan)

Jenis luaran
 Bangunan (bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto).

Status
 Telah didirikan

Bukti luaran

•

Bangunan
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto).

Validasi/penilaian luaran
Target capaian

•

Bangunan ada
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto).

Kriteria
kelayakan

•

Bangunan ada
(bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto).

Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran

Jenis luaran

Status

 Rancang
bangun (desain
infografis)

 Desain infografis
(diprint ukuran
A4 dan dalam
bentuk file)

 Telah dirancang

Bukti luaran

•

Desain
infografis
(diprint
ukuran A4 dan
dalam bentuk
file)

Isian Pelaksana
•
•
•

Judul
Nama Pembuat
Uraian singkat
mengenai
bangunan yang
dibuat (dimensi,
bahan,
fungsi/kegunaan)

Bukti
Pendukung
• Bangunan (bisa
diperlihatkan
dalam bentuk
foto).

Tidak valid

•
•

Tidak ada
bangunan yang
dibuat.
Substansi
bangunan yang
dibuat tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian

Validasi/penilaian luaran
Target capaian

•

Desain
infografis
(diprint
ukuran A4 dan
dalam bentuk
file) ada

Kriteria
kelayakan
Desain
infografis
(diprint
ukuran A4
dan dalam
bentuk file)
ada

Isian Pelaksana

Bukti
Pendukung

• Nama desain
infografis
• Nama Pembuat
• Isi infografis

Desain
infografis
(diprint ukuran
A4 dan dalam
bentuk file)

Tidak valid
• Desain
infografis tidak
ada/tidak dibuat.
• Substansi deain
infografis yang
dibuat tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian
pengabdian
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Transaksi luaran pada proposal
Kategori
luaran
 Rancang
bangun
software
aplikasi

Jenis luaran

Status

 Aplikasi
software (dalam
bentuk file, dan
print out
prosedur
menjalankan
program secara
rinci (ada
tampilan user
interface)).

 Telah dirancang

•

Validasi/penilaian luaran

Bukti luaran

Target capaian

Kriteria
kelayakan

Aplikasi
software (dalam
bentuk file, dan
print out
prosedur
menjalankan
program secara
rinci (ada
tampilan user
interface)).

 Aplikasi
software (dalam
bentuk file, dan
print out
prosedur
menjalankan
program secara
rinci (ada
tampilan user
interface)) ada.

 Aplikasi
software (dalam
bentuk file, dan
print out
prosedur
menjalankan
program secara
rinci (ada
tampilan user
interface)) ada.

Isian Pelaksana

• Nama

aplikasi
software
• Nama pembuat
• Manfaat aplikasi
software secara
umum
• Fungsi-fungsi
atau fitur-fitur di
dalam aplikasi
software
• Spesifikasi
perangkat keras
yang dibutuhkan
untuk
menjalankan
aplikasi software

Bukti
Pendukung

Tidak valid

• Aplikasi
software (dalam
bentuk file, dan
print out
prosedur
menjalankan
program secara
rinci (ada
tampilan user
interface)).

• Aplikasi
software (dalam
bentuk file, dan
print out
prosedur
menjalankan
program secara
rinci (ada
tampilan user
interface))tidak
ada/tidak dibuat.
• Substansi
aplikasi
software yang
dibuat tidak
sesuai dengan
topik kegiatan
pengabdian
pengabdian

Catatan :
•

Untuk kategori luaran rancang bangun berupa prototype atau purwarupa, acuannya sama dengan kategori luaran produk barang.

•

Untuk kategori luaran rancang bangun berupa media promosi atau media sosialisasi dalam bentuk video, acuannya sama dengan kategori
luaran video.
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LAMPIRAN 2
HALAMAN SAMPUL

USULAN PROGRAM PKM XXXXXX (diisi dengan pilihan Skema Hibah PKM)

JUDUL PROGRAM

Oleh:
Nama dosen, NIP Ketua Tim Pengusul
Nama dosen, NIP Anggota Tim Pengusul
Nama mahasiswa, NRP Mahasiswa
Nama laboran, NIP Laboran

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
2021

Warna sampul proposal HIbah PKM Reguler
Warna sampul proposal HIbah PKM Unggulan
Warna sampul proposal HIbah PKM Utama
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LAMPIRN 3
HALAMAN PENGESAHAN
1.
2.
3.

3.

4.

Judul
Nama Mitra (1)
Nama Mitra (2)
Ketua Tim Pengusul
• NIDN/NIDK
• Nama Lengkap (beserta gelar)
• Pangkat/Golongan
• Jenis Kelamin
• Ptogram Studi
• Bidang Keahlian
• Alamat Kantor
• Telp/Faks Kantor
• Alamat Rumah
• Nomor HP/WA
• E-mail
• ID Sinta
Anggota Tim Pengusul
• Jumlah Anggota
• Nama Anggota I/bidang keahlian
• Nama Anggota II/bidang keahlian
• ....................
• Mahasiswa yang terlibat
• Laboran yang terlibat
Nama Mitra (1)
Lokasi Kegiatan/Mitra (1)

• Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)
• Kabupaten/Kota
• Provinsi
• Jarak PT ke lokasi mitra (km)

5.
6.
7.

Nama Mitra (2)
Lokasi Kegiatan/Mitra (2)
• Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)
• Kabupaten/Kota
• Provinsi
• Jarak PT ke lokasi mitra (km)
Luaran yang dihasilkan
Jangka waktu pelaksanaan
Biaya Total
Itenas
Sumber lain (tuliskan….)

:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:

Dosen …….....orang
…………………....... /……….......................................
…………………....... /……….......................................
…………………....... /……….......................................
………… orang
………… orang

:

…………………………………………………………

:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
...................bulan
Rp ...................................
Rp………………………
Rp………………………

Dan lampirkan Surat Pernyataan Penyandang Dana

Kota, tanggal bulan tahun
Mengetahui,
Dekan ..................

Ketua Tim Pengusul

Cap dan tanda tangan

Tanda tangan

Nama jelas
NIDN

Nama jelas
NIDN
Menyetujui, Kepala LPPM
Cap dan tanda tangan
Iwan Juwana, ST., MEM. Ph. D.
NIDN 0403017701
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LAMPIRAN 4
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Analisis Situasi
1.2. Permasalahan Mitra
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN
……
Lampiran
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul
Lampiran 2. Peta Lokasi Wilayah Mitra
….

Halaman
2
3
4
5
6
6
x
x

L-1
L-2

LAMPIRAN 5
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Halaman
2
3

Tabel 1.1. Data Penduduk
Tabel 2.1. Xxxx Xxxx
……..

LAMPIRAN 6
DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Lokasi Mitra
Gambar 2.1. Xxxx Xxxx
……..

llll

Halaman
2
3
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LAMPIRAN 7
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION STYLE EDISI REVISI ke-6 (APA 6th )

52

53

54
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LAMPIRAN 8
BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL

A. IDENTITAS DIRI
1 NIDN/NIDK
2 Nama Lengkap (beserta
gelar)
3 Tempat dan tanggal lahir
4 Pangkat/Golongan
5 Jenis Kelamin
6 Ptogram Studi
7 Bidang Keahlian
8 Alamat Kantor
9 Telp/Faks Kantor
10 Alamat Rumah
11 Nomor HP/WA
12 E-mail
13 ID Sinta
14 Mata Kuliah yang diajarkan 1.
2.
3.
4.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN
Sarjana

S2/Magister

S3/Doktor

(1)

(2)

(3)

Nama Perguruan Tinggi
Jurusan/Prodi
Tahun Masuk
Tahun Lulus

C. PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI
Tahun
No.
(1)

Nama Pelatihan

Penyelenggara

(2)

(3)

1
2
3
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D. PENGALAMAN PENELITIAN
No.

Tahun

Judul Penelitian

(1)

(2)

Pendanaan
Sumber
Jumlah (Rp)
(3)

(4)

1
2
3

E. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*)
No.

Tahun

Judul PKM

(1)

(2)

Pendanaan
Sumber
Jumlah (Rp)
(3)

(4)

1
2
3
*)

Termasuk pekerjaan yang bersifat proyek (dimana pengusul menjadi tenaga ahli) atau public training atau
inhouse training (dimana pengusul sebagai trainer) untuk instansi pemerintah/BUMN/swasta dan lainnya.
Besarnya dana setara dengan honor sebagai tenaga ahli atau trainer.

No.

Luaran publikasia)

Luaran Prosidingb)

Luaran HAKIc)

Luaran Buku ber
ISBNd)

(5)

(6)

(7)

(8)

1
2
3
a)

Tuliskan : jenis publikasi (jurnal nasional PKM ber ISSN atau jurnal nasional PKM terakreditasi peringkat
berapa (antara 1-6)), judul publikasi, nama jurnal, volume, nomor, link URL jika ada, posisi (penulis pertama
atau pendamping)
b)

Tuliskan : jenis publikasi (prosiding seminar nasional PKM ber ISBN atau seminar internasional PKM ber
ISBN di dalam negeri), judul publikasi, nama prosiding dengan nomor ISBN, penyelenggara link URL jika ada,
posisi (penulis pertama atau pendamping).
c)

Tuliskan : jenis HAKI, judul HAKI, nomor terbit, tanggal terbit, posisi (pengusul pertama atau pendamping).

d)

Tuliskan : judul buku, penerbit, nomor ISBN, jumlah halaman, posisi (penulis pertama atau pendamping).
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F. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL PENELITIAN
Tahun
Judul Artikel Ilmiah
Nama Jurnal*)
No.
(1)

(2)

Kategori**)

(3)

(4)

1
2
3
*)

Tuliskan volume dan nomornya
Tuliskan satu diantara berikut yang sesuai : nasional tidak terakreditasi/nasional terakreditasi (sebutkan
akreditasinya)/internasional tidak terakreditasi/internasional terakreditasi (sebutkan akreditasinya)
**)

G. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH PENELITIAN
Nama Temu
Tahun
Judul Artikel Ilmiah
No.
Ilmiah/Seminar*)
(1)

(2)

Kategori**)

(3)

(4)

1
2
3
*)

Tuliskan penyelenggaranya
Tuliskan satu diantara berikut yang sesuai : nasional /internasional

**)

H. KARYA BUKU
No.

Tahun

Judul Buku*)

Jumlah
Halaman

Penerbit

(1)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
*)

Tuliskan ISBN jika ada

I. PEROLEHAN HAKI
No.

Tahun

Judul/Tema HAKI

Jenis

Nomor dan
tanggal terbit

(1)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
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J. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA
Judul/Tema/Jenis Rekayasa
Tempat
Respon
Tahun
Sosial Lainnya yang Telah
Penerapan
Masyarakat
No.
Diterapkan
(1)

(2)

(3)

(4)

1
2
3

K. PENGHARGAAN YANG DITERIMA
No.

Tahun

Nama Penghargaan

(1)

(2)

Pemberi
Penghargaan
(3)

Level Penghargaan
(4)

1
2
3

L. SERTIFIKASI KEAHLIAN YANG DIMILIKI
Tahun
Jenis Sertifikasi
No.
(1)

(2)

Pemberi Sertifikasi

Masa Berlaku

(3)

(4)

1
2
3
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenanya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah PKM Itenas Skema ………
Bandung, tgl-bln-thn
Ketua Tim Pengusul/Anggota Tim Pengusul*)
ttd
(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK
*) Coret salah satu
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LAMPIRAN 9
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJA SAMA DARI MITRA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya
Nama
Nama Lembaga
Jabatan
Alamat
Nomor Hp

:
:
:
:
:

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia bekerjasama dengan Tim Hibah
PKM Itenas Skema Reguler,
Nama Ketua
Nama Lembaga
Alamat
Nomor Hp

:
: Institut Teknologi Nasional
:
:

dalam melaksanakan kegiatan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas Skema
Reguler dengan judul :
XXXXXXXXXXX
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari
pihak manapun.

Bandung, tgl-bln-thn
Yang membuat pernyataan

Meterai Rp6000,dan tanda tangan di atas meterai
(………………………….)
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LAMPIRAN 10
INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II (HIBAH PKM REGULER DAN HIBAH PKM UNGGULAN)

Apakah Tim Pengusul
memiliki track record yang
baik dalam pelaksanaan
Hibah PKM Itenas di tahuntahun sebelumnya?
Ya

Usulan Proposal PKM
Disertakan pada
Penilaian Tahap II

Tidak

Usulan Proposal Hibah
PKM Itenas gugur

Track record tim pengusul buruk pada pelaksanaan hibah PKM Itenas di tahun-tahun
sebelumnya karena :
 Tim Pengusul tidak membuat laporan kegiatan PKM yang didanai Itenas.
 Tim Pengusul tidak membuat laporan keuangan kegiatan PKM yang didanai Itenas.
 Luaran wajib dari kegiatan PKM yang didanai Itenas tidak tercapai atau tidak ada.
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KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIBAH PKM REGULER DAN HIBAH PKM UNGGULAN
TAHAP II
No.
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11

12
13
14
*)

Kriteria
Ketajaman analisis situasi
Rumusan permasalahan
mitra
Metode pelaksanaan,
solusi, dan rencana
kegiatan yang ditawarkan
Kualitas luaran wajib yang
ditawarkan
Kesesuaian kompetensi
dan penugasan tim untuk
menyelesaikan
permasalahan mitra
Rekam jejak tim pengusul
dalam pencapaian luaran
PKM
Kesesuaian jadwal
Kewajaran RAB usulan
Kinerja Ketua Tim Pengusul
pada kegiatan PKM
sebelumnya**)
Keterkaitan dengan hasil
penelitian tim pengusul
Kesesuaian dengan
Roadmap PKM Itenas
Luaran Tambahan
Keikutsertaan mahasiswa
Keikutsertaan
laboran/teknisi

Bobot (%)
15%
15%

Skor*)

Nilai=Bobot x Skor

15%
15%
6%

4%

3%
4%
4%
5%
4%

6%
2%
2%

Skor terdiri dari 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=cukup baik, 4=baik, dan 5=sangat baik
Untuk Tim Pengusul yang Proposal Hibah PKM Itenasnya lanjut ke Penilaian Tahap II

**)
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SKALA PENILAIAN SETIAP KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIBAH PKM PKM REGULER DAN
HIBAH PKM UNGGULAN TAHAP II
No.

1

Kriteria
Skor
Ketajaman
1= Sangat buruk (analisis situasi mitra tidak jelas atau tidak
analisis situasi
tergambarkan)
2= Buruk (analisis situasi mitra cukup tergambarkan tetapi disajikan
kurang ringkas, kurang jelas, dan kurang lengkap).
3= Cukup (analisis situasi mitra diuraikan dengan ringkas, jelas, dan
lengkap, namun tidak ada dukungan data kuantitatif (grafik dan
statistik, serta foto).
4= Baik (analisis situasi mitra diuraikan dengan ringkas, jelas, dan
lengkap, namun dukungan data kuantitatif (grafik dan statistik,
serta foto) kurang).
5= Sangat baik (analisis situasi mitra diuraikan dengan ringkas, jelas,
dan lengkap dengan disertai data kuantitatif (grafik dan statistik,
serta foto) yang cukup).

2

Rumusan
1= Sangat buruk (masalah tidak jelas)
permasalahan 2= Buruk (uraian masalah bukan merupakan permasalahan mitra
mitra
atau tidak sesuai kebutuhan mitra yang utama).
3= Cukup (uraian masalah konkrit dan sudah mengarah ke
permasalahan mitra atau kebutuhan mitra yang utama namun
belum diuraikan secara spesifik atau masih bersifat umum)
4= Baik (konkrit dan benar-benar merupakan permasalahan mitra
atau sesuai kebutuhan mitra yang utama, namun kurang disajikan
dengan baik dalam penulisannya).
5= Sangat baik (diuraikan secara spesifik, konkrit, dan benar-benar
merupakan permasalahan mitra atau sesuai kebutuhan mitra
yang utama dan sudah disajikan dengan baik dalam penulisannya)

3

Metode
pelaksanaan,
solusi, dan
rencana
kegiatan yang
ditawarkan

1= Sangat buruk (metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan
yang ditawarkan tidak tepat sama sekali).
2= Buruk (metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang
ditawarkan kurang tepat (bersifat umum atau ada metode/solusi
lain yang lebih baik)).
3= Cukup (metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang
ditawarkan tepat, namun kurang dijelaskan secara sistematis dan
secara spesifik/rinci langkah-langkahnya).
4= Baik (metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang
ditawarkan tepat dan sistematis, namun kurang dijelaskan secara
spesifik/rinci langkah-langkahnya).
5= Sangat baik (metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan
yang ditawarkan tepat, sistematis, dan dijelaskan dengan
spesifik/rinci langkah-langkahnya)
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SKALA PENILAIAN SETIAP KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIBAH PKM PKM REGULER DAN
HIBAH PKM UNGGULAN TAHAP II (lanjutan)
No.
4

5

6

Kriteria
Skor
Kualitas luaran 1= Sangat buruk (tidak ada atau hanya 1 luaran dari 3 luaran
wajib yang
wajib).
ditawarkan
2= Buruk (hanya 2 luaran dari 3 luaran wajib)
3= Cukup (3 luaran, 1 video kegiatan, 1 peningkatan keberdayaan
masyarakat, dan 1 publikasi di jurnal nasional PKM ber ISSN
atau 1 publikasi di prosiding nasional PKM ber ISBN)
4= Baik (3 luaran, 1 video kegiatan, 1 publikasi di seminarl
internasional PKM ber ISBN yang diselenggarakan di dalam
negeri )
5= Sangat baik (3 luaran, 1 video kegiatan, 1 publikasi di jurnal
nasional PKM terakreditasi peringkat 1-6)
Kesesuaian
1= Sangat buruk (kompetensi/penugasan tim pengusul tidak ada
kompetensi
yang sesuai).
dan penugasan 2= Buruk (ada tim pengusul yang tidak sesuai
tim untuk
kompetensi/penugasannya)
menyelesaikan 3= Cukup (kompetensi/penugasan tim pengusul semuanya sesuai,
permasalahan
namun tim pengusul berasal dari 1 prodi).
mitra
4= Baik (kompetensi/penugasan tim pengusul semuanya sesuai,
melibatkan 2 prodi).
5= Sangat baik (kompetensi/penugasan tim pengusul semuanya
sesuai, melibatkan 3 prodi)
Rekam Jejak
1= Sangat buruk (Ketua dan anggota tim pengusul tidak pernah
Tim Pengusul
menghasilkan luaran PKM.
dalam
2= Buruk (Hanya 1 orang dari tim pengusul yang pernah
pencapaian
menghasilkan luaran PKM*), baik sebagai penulis/pengusul
luaran PKM*)
pertama atau penulis/pengusul pendamping; atau hanya 2
orang dari tim pengusul yang pernah menghasilkan luaran
PKM*), keduanya sebagai penulis/pengusul pendamping)
3= Cukup (Minimal 2 orang dari tim pengusul pernah
menghasilkan luaran PKM*), namun hanya 1 orang sebagai
penulis/pengusul pertama; atau ketua dan semua anggota tim
pengusul pernah pernah menghasilkan luaran PKM*), namun
hanya sebagai penulis/pengusul pendamping).
4= Baik (Ketua dan semua anggota tim pengusul pernah
menghasilkan luaran PKM*) . Minimal 1 orang dari tim pengusul
pernah sebagai penulis/pengusul pertama).
5= Sangat baik (Ketua dan semua anggota tim pengusul pernah
menghasilkan luaran PKM*). Minimal 2 orang dari tim pengusul
pernah sebagai penulis/pengusul pertama).
*)

Luaran PKM berupa publikasi di prosiding seminar nasional PKM
ber ISBN, atau di prosiding internasional PKM di dalam negeri ber
ISBN, atau publikasi di jurnal nasional PKM berISSN, atau publikasi
di jurnal nasional PKM terakreditasi peringkat 1-6, atau HAKI, atau
buku ber ISBN.
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SKALA PENILAIAN SETIAP KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIBAH PKM PKM REGULER DAN
HIBAH PKM UNGGULAN TAHAP II (lanjutan)
No.
7

Kriteria
Kesesuaian
jadwal

Skor
1= Sangat buruk (Periode waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang
diusulkan tidak sesuai dengan periode Hibah PKM Itenas, dan
atau format jadwal kegiatan tidak sesuai dengan panduan
Hibah PKM Itenas, dan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan
PKM yang diusulkan ada yang tidak logis).
2= Buruk (Periode waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang
diusulkan sesuai dengan periode Hibah PKM Itenas, dan
format jadwal kegiatan sesuai dengan panduan Hibah PKM
Itenas, namun alokasi waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang
diusulkan ada yang tidak logis).
3= Cukup (Periode waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang
diusulkan sesuai dengan periode Hibah PKM Itenas, dan
format jadwal kegiatan sesuai dengan panduan Hibah PKM
Itenas, dan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang
diusulkan logis, namun jadwal kegiatan tidak rinci atau hanya
berupa tahapan umum saja yang disajikan).
4= Baik (Periode waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang diusulkan
sesuai dengan periode Hibah PKM Itenas, dan format jadwal
kegiatan sesuai dengan panduan Hibah PKM Itenas, dan alokasi
waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang diusulkan logis, namun
hanya sebagian tahapan dari jadwal kegiatan yang dirinci).
5= Sangat baik (Periode waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang
diusulkan sesuai dengan periode Hibah PKM Itenas, dan
format jadwal kegiatan sesuai dengan panduan Hibah PKM
Itenas, dan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan PKM yang
diusulkan logis, dan jadwal kegiatan diuraikan dengan rinci).
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8

Kewajaran RAB 1= Sangat Buruk (Lebih dari 30% komponen RAB yang diajukan
usulan
tidak wajar).
2= Buruk (Masih ada beberapa komponen RAB yang diajukan tidak
wajar (maksimal 30%), dan atau ada kesalahan dalam
perhitungan RAB, dan atau penyajian RAB tidak sesuai format
Panduan Hibah PKM Itenas).
3= Cukup Baik (RAB yang diajukan wajar 100%, tidak ada
kesalahan dalam perhitungan RAB, penyajian RAB sesuai
format Panduan Hibah PKM Itenas, namun ada komponen RAB
yang perlu ditambahkan atas saran reviewer dan justifikasi
komponen RAB kurang rinci/kurang jelas).
4= Baik (RAB yang diajukan wajar 100%, tidak ada kesalahan
dalam perhitungan RAB, penyajian RAB sesuai format Panduan
Hibah PKM Itenas, tidak ada komponen RAB yang perlu
ditambahkan atas saran reviewer, namun justifikasi komponen
RAB kurang rinci/kurang jelas).
5= Sangat Baik (RAB yang diajukan wajar 100%, tidak ada
kesalahan dalam perhitungan RAB, penyajian RAB sesuai
format Panduan Hibah PKM Itenas, tidak ada komponen RAB
yang perlu ditambahkan atas saran reviewer, dan justifikasi
komponen RAB rinci/jelas).
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SKALA PENILAIAN SETIAP KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIBAH PKM PKM REGULER DAN
HIBAH PKM UNGGULAN TAHAP II (lanjutan)
No.

9

Kriteria
Kinerja Ketua
Tim Pengusul
pada kegiatan
PKM
sebelumnya**)

Skor
1=Sangat Buruk (Ketua tim pengusul dan anggota tim pengusul
pernah menjadi ketua Hibah PKM Itenas di tahun sebelumnya
dan pada saat tersebut pernah terlambat dalam pengumpulan
luaran wajib dan pengumpulan laporan PKM (laporan kegiatan
dan laporan keuangan). Keterlambatan lebih dari deadline yang
ditetapkan di surat penagihan luaran wajib dan laporan PKM ke3 yang dikeluarkan LP2M atau lebih dari 3 bulan dari jadwal
penyerahan luaran wajib dan laporan PKM yang ditetapkan
LP2M).
2=Buruk (Ketua tim pengusul dan anggota tim pengusul pernah
menjadi ketua Hibah PKM Itenas di tahun sebelumnya dan pada
saat tersebut pernah terlambat dalam pengumpulan luaran
wajib dan laporan PKM (laporan kegiatan dan laporan
keuangan). Keterlambatan yang dilakukan tidak lebih dari
deadline yang ditetapkan di surat penagihan luaran wajib dan
laporan PKM ke-2 yang dikeluarkan LP2M atau sekitar 2 bulan
dari jadwal penyerahan luaran wajib dan laporan PKM yang
ditetapkan LP2M)
3=Cukup Baik (Ketua tim pengusul dan anggota tim pengusul
pernah menjadi ketua Hibah PKM Itenas di tahun sebelumnya
dan pada saat tersebut pernah terlambat dalam pengumpulan
luaran wajib dan laporan PKM (laporan kegiatan dan laporan
keuangan). Keterlambatan yang dilakukan tidak lebih dari
deadline yang ditetapkan di surat penagihan luaran wajib dan
laporan PKM ke-1 yang dikeluarkan LP2M atau sekitar 1 bulan
dari jadwal penyerahan luaran wajib dan laporan PKM yang
ditetapkan LP2M)
4=Baik (Ketua tim pengusul dan anggota tim pengusul pernah
menjadi ketua Hibah PKM Itenas di tahun sebelumnya dan pada
saat tersebut pernah terlambat dalam pengumpulan luaran
wajib dan laporan PKM (laporan kegiatan dan laporan
keuangan). Keterlambatan yang dilakukan tidak lebih dari 2
minggu dari jadwal pengumpulan luaran wajib dan laporan PKM
yang ditetapkan LP2M)
5=Sangat Baik (Ketua tim pengusul dan anggota tim pengusul
pernah menjadi ketua Hibah PKM Itenas di tahun sebelumnya
dan pada saat tersebut tidak pernah terlambat dalam
pengumpulan luaran wajib dan laporan PKM (laporan kegiatan
dan laporan keuangan).
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SKALA PENILAIAN SETIAP KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIBAH PKM PKM REGULER DAN
HIBAH PKM UNGGULAN TAHAP II (lanjutan)
No.

10

Kriteria
Keterkaitan
dengan hasil
penelitian tim
pengusul

Skor
1=Sangat Buruk (Ketua dan tim pengusul tidak pernah melakukan
penelitian yang terkait topik Hibah PKM Itenas yang diajukan). Bukti
penelitian tim pengusul dapat diidentifikasi dari daftar pustaka yang
menjadi sumber kutipan tulisan di proposal HIbah PKM Itenas yang
diajukan, rekam jejak penelitian baik berupa buku laporan hasil
penelitian/TA/Tesis/Disertasi, buku ber ISBN atau HAKI, atau publikasi
jurnal/prosiding di CV Ketua dan tim pengusul).
2=Buruk (Ketua atau anggota tim pengusul pernah melakukan penelitian
yang terkait topik Hibah PKM Itenas yang diajukan, namun hasil
penelitian tersebut hanya dipublikasikan dalam bentuk Tugas
Akhir/Tesis/Disertasi/Buku Laporan Hasil Penelitian).
2=Cukup Baik (Ketua atau anggota tim pengusul memiliki minimal 1
HAKI atau 1 buku ber ISBN atau 1 publikasi penelitian di jurnal
nasional ber ISSN/jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6/jurnal
internasional ber ISSN/ jurnal internasional terindeks scopus terkait
topik Hibah PKM Itenas yang diajukan).
4=Baik (Ketua dan 1 anggota tim pengusul memiliki minimal 1 HAKI atau
1 buku ber ISBN atau 1 publikasi penelitian di jurnal nasional ber
ISSN/jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6/jurnal internasional
ber ISSN/ jurnal internasional terindeks scopus terkait topik Hibah
PKM Itenas yang diajukan).
5=Sangat Baik (Ketua dan seluruh anggota tim pengusul memiliki
minimal 1 HAKI atau 1 buku ber ISBN atau 1 publikasi penelitian di
jurnal nasional ber ISSN/jurnal nasional terakreditasi peringkat 16/jurnal internasional ber ISSN/ jurnal internasional terindeks scopus
terkait topik Hibah PKM Itenas yang diajukan).

11

Kesesuaian
dengan
Roadmap PKM
Itenas

1=Sangat Buruk (Tidak ada bidang kajian yang sesuai dengan Topik PKM
yang diusulkan)
2=Buruk (Kesesuaian topik PKM dengan bidang kajian dalam Roadmap
PKM ada namun sangat rendah)
3=Cukup Baik (Topik PKM sesuai dengan bidang kajian dalam Roadmap
PKM Itenas, namun belum spesifik (tidak masuk ke dalam sub bidang
kajian)).
4=Baik (Topik PKM sesuai secara spesifik dengan bidang kajian dalam
Roadmap PKM Itenas (sub bidang kajian), namun peluang untuk
berkelanjutan sesuai Roadmap PKM Itenas tidak ada atau relatif
kecil).
5=Sangat Baik (Topik PKM sesuai secara spesifik dengan bidang kajian
dalam Roadmap PKM Itenas (sub bidang kajian), dan peluang untuk
berkelanjutan sesuai Roadmap PKM Itenas ada).

12

Luaran
Tambahan

1=Sangat Buruk (Tidak ada luaran tambahan)
2=Buruk (Hanya ada 1 luaran tambahan)
3=Cukup Baik (Ada 2 luaran tambahan).
4=Baik (Ada 3 luaran tambahan).
5=Sangat Baik (Ada lebih dari 3 luaran tambahan).
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SKALA PENILAIAN SETIAP KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIBAH PKM PKM REGULER DAN
HIBAH PKM UNGGULAN TAHAP II (lanjutan)
No.

13

14

Kriteria
Keikutsertaan
mahasiswa

Skor
1=Sangat Buruk (Tidak ada mahasiswa yang terlibat)
2=Buruk (Mahasiswa yang terlibat 1 orang untuk Hibah PKM
Reguler, 1-3 orang untuk Hibah PKM Unggulan)
3=Cukup Baik (Mahasiswa yang terlibat 2 orang untuk Hibah PKM
Reguler, 4 orang untuk Hibah PKM Unggulan)
4=Baik (Mahasiswa yang terlibat 3-4 orang untuk Hibah PKM
Reguler, 5-6 orang untuk Hibah PKM Unggulan)
5=Sangat Baik (Mahasiswa yang terlibat lebih dari 4 orang untuk
Hibah PKM Reguler, lebih dari 6 orang untuk Hibah PKM
Unggulan)

Keikutsertaan 1=Sangat Buruk (Tidak ada laboran/teknisi yang terlibat)
laboran/teknisi
2=Buruk (Ada 1 laboran/teknisi yang terlibat)
3=Cukup Baik (Ada 2 laboran/teknisi yang terlibat).
4=Baik (Ada 3 laboran/teknisi yang terlibat).
5=Sangat Baik (Ada lebih dari 3 laboran/teknisi yang terlibat).
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