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KATA PENGANTAR 
 

 
Segala puji bagi Alloh Subhanahu wa ta’ala. 

Menyadari bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari 

Tri Dharma Perguruan Tinggi maka kegiatan pengabdian masyarakat terutama di 

lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memerlukan pengelolaan 

yang baik dan terencana. Untuk mendukung pengelolaan tersebut Unit 

Pengembangan Pengabdian Masyarakat FKUB menyusun Buku Panduan 

Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2013. 

Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2012 ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas program pengabdian kepada masyarakat 

di perguruan tinggi khususnya bagi staf pengajar, terutama mengenai luarannya 

yang harus terukur dan diharapkan dapat dipublikasikan di tingkat domestik maupun 

internasional. 

Program pengabdian kepada masyarakat nantinya diharapkan mempunyai 

basis ilmiah serta mempunyai efek berkelanjutan untuk mengatasi masalah 

kesehatan khususnya di Malang Raya. Buku Panduan ini diharapkan juga dapat 

memperlancar pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak terkait, dan tidak 

dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan. Buku Panduan ini 

masih memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk 

penyempurnaannya. 

 

 
 

Malang, 10 Januari 2013 

Ketua 

Unit Pengembangan Pengabdian Masyarakat 

Fakultas Kedokteran UB , 

 

 

 

 Kuswantoro Rusca Putra, S. Kp, M. Kep 
       NIP. 19790522 200502 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang  

 Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bentuk Tri Darma 

Perguruan Tinggi yang diamanatkan kepada para staf pengajar selain kegiatan 

pendidikan dan pengajaran, serta penelitian. Kendati kegiatan utama di perguruan 

tinggi adalah pendidikan – pengajaran, akan tetapi kegiatan yang lain juga perlu 

dialokasikan secara berimbang. Dengan demikian apa yang diharapkan dalam Tri 

Darma Perguruan tinggi dapat tercapai. 

Kegiatan pengabdian masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk 

lebih mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat khususnya yang tinggal di 

sekitarnya, baik masyarakat awam maupun masyarakat non awam (akademisi 

maupun non akademis).  Tak jarang perguruan tinggi dianggap sebagai menara 

gading karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi kurang menyentuh 

dan memberi dampak positif atau nilai tambah  pada masyarakat di sekitarnya. 

Dari kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan terjadi transfer of 

knowledge, technology, and skill dari perguruan tinggi kepada khalayak sasaran.  

Sebaliknya, perguruan tinggi juga bisa mendapatkan transfer pengetahuan, 

teknologi, dan ketrampilan dari khalayak sasaran sehingga bisa dikembangkan lebih 

baik lagi. Lebih jauh lagi, kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat 

melahirkan sinergi antara masyarakat (khalayak sasaran) dan perguruan tinggi untuk 

mengatasi masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. 

Idealnya kegiatan pengabdian masyarakat bukanlah kegiatan yang berdiri 

sendiri dan terlepas dari kegiatan pendidikan dan penelitian. Kegiatan staf 

pengajar di bidang pendidikan dapat memperkaya pengetahuan, ketrampilan, dan 

kepekaannya untuk diaplikasikan di bidang penelitian. Dari kegiatan  penelitian 

hasilnya dapat mematangkan staf pengajar dalam bidang pendidikan dan 

mengaplikasikannya dalam pengabdian masyarakat. Dan dari pengabdian 

masyarakat akan ditemukan realita di masyarakat yang dapat menjadi bahan 

penelitian dan pendidikan – pengajaran. 

Fakultas Kedokteran sebagai bagian dari civitas akademika Universitas 

Brawijaya mempunyai potensi yang sangat besar dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat ini. Saat ini fakultas yang terdiri dari Program Pendidikan Dokter,  
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Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi Ilmu Gizi, Program Studi 

Kedokteran Gigi, Program Studi Kebidanan dan Program Studi Farmasi telah 

menghasilkan banyak karya di bidang pendidikan – pengajaran dan penelitian baik 

yang dilakukan oleh staf pengajar maupun oleh mahasiswanya. Karya-karya tersebut 

dapat menjadi data dasar untuk dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat. 

Perlu lebih disadari bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya 

merupakan pengabdian tanpa basis ilmiah yang jelas tetapi merupakan suatu 

wahana penerapan hasil penelitian dan pendidikan kepada khalayak sasaran 

yang memerlukan. 

Pada kenyataannya potensi yang besar tersebut belum dapat dimanfaatkan 

secara maksimal oleh staf pengajar dan mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas 

Kedokteran. Kegiatan pengabdian masyarakat seringkali  dianggap sebagai kegiatan 

yang terlepas dari kegiatan pendidikan-pengajaran dan penelitian, dan bukan 

sebagai kegiatan yang saling mendukung. Kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan secara individual sudah banyak dilakukan. Sedangkan kegiatan yang 

bersifat terkoordinir masih belum banyak dilakukan. Sehingga kegiatan Tri Darma 

Perguruan Tinggi yang ada menjadi kurang efisien dan efektif. Terciptanya sinergi 

antara masyarakat dan perguruan tinggi menjadi jauh dari harapan. 

Seyogyanya Fakultas Kedokteran dapat mengambil peran yang lebih besar 

lagi dalam membantu mengatasi masalah kesehatan terutama yang terjadi di Malang 

Raya dan sekitarnya. Peran tersebut akan dapat lebih optimal manakala terdapat 

kerjasama dan partisipasi para stakeholder di bidang kesehatan. Kegiatan 

pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik yang dilakukan 

oleh staf pengajar maupun mahasiswa serta kerjasama dari para stakeholder 

diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan khususnya 

yang ditemui di wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota malang, dan Kota 

Batu).  

Buku ini berisi panduan pengajuan usul program, evaluasi, pemantauan dan 

pelaporan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu dan relevansi 

pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi.  

1.2 Tujuan 

Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi staf pengajar dalam 

penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, dan 

efisiensi  program serta menghasilkan luaran yang terukur dan berkelanjutan.  
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Buku Panduan ini diharapkan juga dapat memperlancar pertanggungjawaban 

administrasi berbagai pihak terkait, namun sama sekali tidak dimaksudkan untuk 

membatasi kreativitas para pengusul kegiatan. 
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BAB II 

PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI FAKULTAS 

KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

2.1. Visi dan  Misi 

Mengacu pada visi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yaitu Menjadi 

Institusi Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang Terkemuka dan 

Bertaraf Internasional, maka visi Unit Pengembangan Pengabdian Masyarakat  

(UPPM) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya adalah menjadi lembaga 

pengabdian masyarakat bidang kedokteran dan ilmu kesehatan yang 

terkemuka.  

 Mengacu pada misi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yaitu Merintis 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Terkini serta Bermutu maka misi Unit 

Pengembangan Pengabdian Masyarakat  (UPPM) Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya adalah menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat 

dengan mengaplikasikan ilmu dan hasil penelitian secara tepat guna. 

 

2.2. Tujuan dan Target 

2.2.1. Tujuan Umum 

Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan   

pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi 

stakeholdernya. 

 

2.2.2. Tujuan Khusus : 

1. Meningkatkan sensitifitas staf pengajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam 

menemukan masalah kesehatan 

2. Mendapatkan  data dan dokumentasi tentang masalah kesehatan yang ada 

dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya 

3. Mendapatkan  data tentang potensi dan dampak penanggulangan masalah 

kesehatan  

4. Meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk 

menanggulangi masalah kesehatan  

5. Menumbuhkan munculnya gagasan baru dan kreatif dalam menyelesaikan 

masalah kesehatan secara berkelanjutan 
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6. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan masyarakat tentang 

masalah kesehatan  

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah 

kesehatan  

8. Mengakomodasi  staf pengajar dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

9. Mendesiminasikan pengalaman dan hasil kegiatan kepada pihak-pihak terkait 

untuk meningkatkan kerjasama  dan integrasi program 

 

2.2.3. Target : 

1. Staf pengajar dan mahasiswa   yang terlibat dalam  kegiatan pengabdian 

masyarakat minimal 50% 

2. Minimal terdapat 3 proposal pengabdian masyarakat dari tiap   jurusan/ 

program studi di lingkungan FKUB untuk didanai dari UPPM FKUB atau dari 

sumber lain (sponsor)  

3. Terdokumentasinya seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

4. Terwujudnya kerjasama lintas sektor dengan minimal 3 instansi dan 

perusahaan terkait 

5. Terpublikasikannya seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat   

 

2.3. Kebijakan 

1. Statuta Universitas Brawijaya 

2. Rencana strategis Universitas Brawijaya 

3. Rencana strategis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

 

2.4. Grand Strategy 

Meningkatkan mutu   pengabdian kepada Masyarakat dengan cara menjadikan 

FKUB sebagai  pelopor pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

 

2.5. Strategi 

1. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan memberikan 

pembelajaran, ilmu dan ketrampilan kepada masyarakat agar dapat 

memberdayakan diri dalam berbagai aspek kedokteran dan kesehatan, 

khususnya dalam aspek pencegahan penyakit dan tanggap bencana. 

2. Pelayanan kepada masyarakat dalam aspek kuratif dan tanggap bencana. 
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2.6.  Program 

Program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Pohon Pengabdian 

Masyarakat FKUB yaitu : 

1. Usaha Kesehatan Sekolah 

2. Pencapaian MDG’s  melalui Daerah Binaan 

3. Disaster and Emergency Management 

4. Penyakit Degeneratif 

5. Herbal Medicine 

6. Teknologi Kesehatan 

 

Secara operasional program pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu : 

1. Program Terpadu  

 Program ini melibatkan perwakilan staf pengajar dari berbagai 

laboratorium dan/ jurusan terkait  

 Program ini meliputi kegiatan-kegiatan yang ada di renstra  

 Ketua Pelaksana kegiatan ini akan ditentukan melalui rapat oleh UPPM  

 Berjangka panjang 

2. Program   Jurusan   

 Program ini melibatkan staf pengajar dari   jurusan/ program studi tertentu 

saja 

 Ketua Pelaksana kegiatan ini adalah salah satu staf pengajar dari  

jurusan/ prodi pengusul 

 Bisa berjangka panjang (6 bulan) atau berjangka pendek (< 6 bulan) 

misalnya kegiatan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan, Nutrition 

Update, seminar, pelatihan, dan lain-lain. 

 

2.7. Kegiatan 

2.7.1. Bidang Kegiatan  

Pada prinsipnya kegiatan pengabdian masyarakat adalah semua kegiatan di 

luar kegiatan penelitian dan pendidikan - pengajaran. Sesuai dengan misi organisasi 

maka kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari program 

Pengembangan Masyarakat (Community Development). Kegiatan-kegiatan untuk 

pengembangan masyarakat  dimaksudkan untuk tercapainya perilaku sehat yang 

berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya DP2M – DIKTI yang mencoba 
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menerapkan paradigma baru dalam program pengabdian kepada masyarakat yang 

bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan 

(sustainable) dengan sasaran yang tidak individual. 

Karena itu program bersama atau program laboratorium/ jurusan yang 

diusulkan hendaknya mewakili (salah satu dari) atau meliputi seluruh rangkaian 

kegiatan-kegiatan berikut     : 

1. Pelayanan Masyarakat (Community Services)  

Pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kegiatan public 

outreach (penjangkauan masyarakat) untuk lebih memperkenalkan 

keberadaan, visi, dan misi kegiatan ini kepada masyarakat luas baik yang 

menjadi sasaran langsung maupun bukan sasaran langsung dari  kegiatan.  

Kegiatan ini dapat juga diadakan dalam rangka memperingati hari-hari yang 

berhubungan dengan kesehatan, serta hari besar nasional/ daerah.   

Pelayanan masyarakat ini dapat berupa : 

a. Pencegahan primer , contohnya : 

i. Vaksinasi 

ii. Pemberian Makanan Tambahan 

iii. Pemberian Lipiodol 

iv. Pemberantasan Sarang Nyamuk 

b. Pencegahan sekunder (tindakan kuratif ), contohnya : 

i. Screening/ Pemeriksaan gratis  

ii. Pengobatan massal 

iii. Khitanan massal 

iv. Operasi katarak gratis 

v. Operasi bibir sumbing gratis 

2. Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowering) 

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk menunjang kemandiriannya.  Kegiatan-kegiatan ini meliputi : 

i. Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill, wawasan, atau 

mengubah mindset 

ii. Pendidikan Kedokteran / Gizi/ Keperawatan Berkelanjutan 

iii. Pendampingan masyarakat 

iv. Pembentukan kader dari kalangan masyarakat setempat 

v. Kunjungan lapangan bagi masyarakat 

vi. Studi banding bagi masyarakat 

vii. kaji tindak dari ipteks yang dihasilkan perguruan tinggi 



 

8 

 

 

3. Community Relation 

Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan kesepahaman yang dilakukan 

melalui komunikasi dan informasi kepada pihak-pihak terkait. Kegiatan ini 

dapat juga diadakan dalam rangka memperingati hari-hari yang berhubungan 

dengan kesehatan, serta hari besar nasional/ daerah.   

Kegiatan ini meliputi : 

i. Penyuluhan kesehatan baik secara langsung kepada masyarakat 

ataupun melalui media informasi, misalnya penulisan artikel 

kesehatan di koran/ majalah 

ii. Konsultasi publik, misalnya melalui rubrik tanya jawab kesehatan di 

radio, majalah/ koran 

 

2.7.2. Pendanaan  

1. Besarnya dana yang diajukan untuk kegiatan program terpadu sesuai 

dengan kebutuhan dan tergantung dari usulan yang disetujui oleh pimpinan 

(PD II) 

2. Program berjangka panjang (6 bulan) dana yang disediakan maksimal Rp. 

20.000.000,- 

3. Program berjangka pendek   dana yang disediakan maksimal Rp. 5.000.000,- 

4. Pencairan dana dibagi dalam 2 tahap : 

a. Tahap I sebesar 70% diberikan setelah penandatanganan Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

b. Tahap II sebesar 30% diberikan setelah Ketua Pelaksana menyerahkan 

laporan akhir kegiatan dalam bentuk hardcopy (3 jilid) dan softcopy (CD).  

5. Alokasi penggunaan dana untuk Honor maksimal 30 % dari total jumlah yang 

diajukan 

6. Dana tidak digunakan untuk pembelian barang tidak habis pakai 

 

2.7.3. Sasaran  

  Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa : 

1. Masyarakat awam khususnya di wilayah Malang Raya 

2. Masyarakat profesional – akademisi (masyarakat yang berkompeten pada 

kegiatan yang dimaksud dari kalangan pendidikan / perguruan tinggi/ 

akademi) 
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3. Masyarakat profesional – non akademisi (masyarakat yang berkompeten 

pada kegiatan yang dimaksud tetapi bukan dari kalangan pendidikan/  

perguruan tinggi/ akademis) 

4. Kelompok, komunitas, ataupun lembaga 

 

2.8.5. Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat untuk masyarakat awam ini 

diutamakan di wilayah Malang Raya dengan memperhatikan Indeks Kesehatan 

dalam Indeks Pembangunan Manusia.  

 

2.8.6. Peran Staf Pengajar dan Mahasiswa 

Staf Pengajar akan berperan sebagai pengusul dan pelaksana yang terlibat 

secara langsung dalam proses penyusunan proposal, perencanaan kegiatan, 

pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan hasil. Pengusul memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

a. Pengusul tidak sedang Tugas Belajar 

b. Jumlah anggota dalam  tim untuk program berjangka panjang : 6 – 8 orang 

c. Anggota tim bisa berasal dari jurusan/ program studi yang sama atau lintas 

jurusan. 

Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen dengan tujuan sebagai sarana belajar, melalui prosedur 

pendaftaran terlebih dahulu kepada staf administrasi UPPM atau langsung 

bergabung dengan dosen yang bersangkutan. 
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BAB III 

USULAN DAN LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT 

 

3.1. Ketentuan Umum Usulan   Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

i. Proposal dan laporan menggunakan huruf Arial 11, kertas A4.  

ii. Usulan Kegiatan disampul/ jilid warna orange sebanyak 3 eksemplar (1 

eksemplar asli & 2 eksemplar copy).  

iii. Sebelum pencairan dana tahap I maka Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat (SP3M) harus sudah ditandatangani oleh 

pengusul, ketua UPPM, dan Dekan. Surat Perjanjian difotocopy sebanyak 

2 kali. 1 eksemplar asli dan 1 copy diarsip oleh admin UPPM, 1 eksemplar 

copy untuk pengusul. 

 

3.2. Ketentuan Umum   Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

Selesai melaksanakan programnya, maka sebelum pencairan dana II (30%) 

pengusul wajib menyerahkan : 

i. Laporan Kegiatan :   

a. Laporan Kegiatan disampul/ jilid  warna ORANGE sebanyak 3 

eksemplar  (termasuk asli) 

b. Pada bagian bawah  sampul laporan ditulis : ”Dilaksanakan atas 

biaya dari Dana SPP/ DPP” dengan kontrak nomor :.................... 

c. Halaman Pengesahan  ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, 

Ketua UPPM,   dan Dekan FKUB. 

ii. Dokumentasi foto/ video/ bahan/ alat yang digunakan/ dihasilkan selama 

program berlangsung dalam bentuk CD 

 

3.3. Surat Tugas Kegiatan Pengabdian Masyarakat  

Untuk program pengabdian kepada masyarakat dengan dana dari FKUB atau 

sumber dana lain Surat Tugas akan diusulkan oleh  UPPM. Surat Tugas akan 

diserahkan kepada Pelaksana kegiatan setelah melaksanakan kegiatan dan 

menyerahkan laporan kegiatan. 

Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat dengan dana mandiri  

Surat Tugas diusulkan ke UPPM oleh pelaksana dengan melampirkan Surat 

Keterangan telah Melakukan Kegiatan Masyarakat yang ditandatangi oleh   
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Pimpinan  lokasi pengabdian masyarakat (Lurah/ Ketua RW/ Kepala Sekolah),  

Daftar Hadir Peserta Kegiatan, dan dokumentasi berupa foto . 
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Proposal masuk 

ke UPPM 

 Dicatat oleh Sekretariat. UPPM 

 

Desk evaluation oleh 

reviewer 

Revisi Proposal  

Tidak Disetujui 

Ya 

Pengajuan ke Bag. 

Keuangan oleh UPPM 

Pencairan dana I 

Pelaksanaan kegiatan 

Pencairan Dana II 

Monev oleh Tim 

UPPM 

 Proposal & SP3M 

diarsip oleh admin 

UPPM 

 Upload agenda keg ke 

Web 

 Rekruitmen mahasiswa 

 Laporan diarsip oleh 

admin UPPM 

 Upload kegiatan ke Web Laporan masuk ke 

UPPM 

Ke Pimpinan FK :  

 Rekomendasi biaya 

yang disetujui 

 Tanda Tangan 

Proposal & SP3M 

 

Pengajuan ke PD II 

oleh UPPM 

 Proposal (Revised) 

masuk UPPM 

 Penyiapan SP3M oleh 

UPPM 

BAB IV 

ALUR USULAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

Usulan kegiatan pengabdian masyarakat  akan melalui alur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3M) dibuat oleh 

UPPM, dengan tanda tangan  pengusul bermaterai Rp. 6000,-. 

Reviewer terdiri dari tim UPPM, pimpinan FKUB, dan reviewer eksternal. Penilaian 

proposal menggunakan format Lampiran 5 dan 6. Setelah proposal disetujui untuk 
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didanai ketua pelaksana diwajibkan untuk mengisi form Log Book Kegiatan  untuk 

ketertiban administrasi dan melampirkannya dalam laboran kegiatan. 
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BAB V 

RENCANA EVALUASI KEGIATAN 

 

Evaluasi akan dilakukan baik terhadap program di  lokasi kegiatan maupun terhadap 

kinerja Tim Pengusul/ Pelaksana Kegiatan   

1. Monitoring dan Evaluasi  

Kegiatan ini akan dilakukan oleh Tim Pengusul/ Pelaksana Kegiatan   sendiri 

bersama-sama dengan khalayak sasaran di lokasi daerah pelaksanaan 

program. Periode monitoring dan evaluasi ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara Tim Pengusul/ Pelaksana Kegiatan dan masyarakat. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dalam bentuk in depth 

interview, Focus Group Discussion, atau survei sehingga memungkinkan 

laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini dipublikasikan dalam jurnal. 

2. Evaluasi Formatif 

Evaluasi ini berupa monev kegiatan oleh   UPPM dengan format seperti 

Lampiran 7. 
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Lampiran 1 : FORMAT  USULAN KEGIATAN  PENGABDIAN MASYARAKAT 
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 USULAN KEGIATAN  
 PENGABDIAN MASYARAKAT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUDUL KEGIATAN 
 
 
 
 

Oleh : 

Nama Ketua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya 

Bulan  Tahun 
 

 

……………………………………… 
(Tema Pohon Pengabdian 

Masyarakat) 
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HALAMAN PENGESAHAN 
 

Judul Kegiatan  :  
Ketua Pelaksana    
 Nama  :  
 NIP :  
 Pangkat/ Golongan :  
 Fakultas :  
 Jurusan/ Lab :  
 Bidang Keahllian :  
 No telp/ HP :  
Anggota Pelaksana    
 Anggota 1 :   
 Anggota 2 :  
 Anggota 3 :  
 Dst (maks 9)   
Lokasi Kegiatan  :  
Lama Pelaksanaan 
Kegiatan   

:  …..bulan (maksimal 6 bulan) 

Bulan dan Tahun Mulai :  
Biaya yang diperlukan     
 SPP/ DPP :  
 Sumber lain :  

Malang,  tgl – bln- thn 

Mengetahui, 

 
Ketua Unit Pengembangan Pengabdian 

kepada  Masyarakat 
 

 

Kuswantoro Rusca Putra, S.Kp., M.Kep 
NIP. 19790522 200502 1 005 

  

 
 Ketua Pelaksana 

 
 
 
 

             Nama .................................. 
              NIP .............................. 

 
Menyetujui, 

 
Dekan 

Fakultas Kedoteran Universitas Brawijaya 
 
 
 

Dr. Karyono Mintaroem , dr, SpPA 

NIP. 19501116 198002 1 001 
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  USULAN KEGIATAN  PENGABDIAN MASYARAKAT 

1. Judul 

 

 

Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

akan dilakukan 

2. Analisis Situasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian analisis situasi yang berisi latar belakang diusulkannya kegiatan, deskripsi/ potret/ profil dan 

kondisi (fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan)  khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat.   Maksimal  1 halaman. 

 

3. Rumusan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas dengan kalimat pernyataan. Perumusan masalah 

menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan pengabdian 

masyarakat. Maksimal 5 baris. 
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4. Tujuan Kegiatan 

 

 

 

 

 

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan terukur yang merupakan kondisi 

baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai. 

Maksimal 5 baris. 

 

5. Manfaat Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari segi ekonomi maupun ipteks. Maksimal 5 baris. 

 

6. Kerangka Pemecahan Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraikan dalam bentuk bagan. (Bila ada). 

 

7. Khalayak Sasaran yang Strategis 

 

 

 

Sebutkan kelompok sasaran strategis  yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat.  
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8. Keterkaitan 

 

 

 

 

 

 

 

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang akan dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan 

menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terkait. (Bila ada) 

 

9. Metode Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan waktu, lokasi kegiatan dan uraikan metode dan  desain alat yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan.   

 

10. Rancangan Evaluasi 

 

 

 

 

Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan.  Apa saja kriteria, indikator pencapaian 

tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang 

dilakukan. 

11. Jadual Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadual secara spesifik dan jelas dalam suatu bar chart. 
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12. Rencana Anggaran Biaya 

 

 

 

 

 

Penggunaan anggaran adalah untuk : 

 Honorarium maksimal 30% dari total anggaran.  

 Peralatan kegiatan 

 Bahan kegiatan 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 Daftar Riwayat Hidup Ketua  

 Data identitas semua anggota yang meliputi nama, NIP, Pangkat/ golongan, 

Jurusan/ Lab, bidang keahlian, no telepon/ HP. 

 Lembar Deskripsi Tugas dan Kesediaan Terlibat/ dalam Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat yang Diusulkan (Lampiran 13) 
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Lampiran 2 : FORMAT LAPORAN KEGIATAN  PENGABDIAN MASYARAKAT 
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LAPORAN KEGIATAN 

 PENGABDIAN MASYARAKAT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUDUL KEGIATAN 
 
 
 
 

Oleh : 

Nama Ketua  

Nama Anggota 

 
 
 

”Dilaksanakan atas biaya dari Dana SPP/ DPP” dengan kontrak nomor :.................... 
 
 
 
 
 
 

Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya 

Bulan  Tahun 
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LAPORAN KEGIATAN  PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

Halaman Pengesahan 

Daftar Isi 

Daftar Lampiran 

1. Abstrak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian singkat program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (Maksimal 250 kata) 

Untuk point 2 sampai 12, sama dengan format usulan kegiatan : 

2. Judul 

3. Analisis Situasi 

4. Perumusan Masalah 

5. Tujuan Kegiatan 

6. Manfaat Kegiatan 

7. Kerangka Pemecahan Masalah  

8. Khalayak Sasaran yang Strategis 

9. Keterkaitan 

10. Metode Kegiatan 

11. Rancangan Evaluasi 

12. Jadual Pelaksanaan  

13. Hasil Kegiatan  

Uraian masing-masing kegiatan yang dilakukan selama 6 bulan pada program 

permberdayaan masyarakat. Uraian ini meliputi : 

 Judul Kegiatan (jelas) 

 Waktu  & Tempat Pelaksanaan (jelas) 
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 Peserta   (Jumlah yang hadir, kualifikasinya)  

 Sasaran / target kegiatan 

 Tujuan kegiatan 

 Jadual kegiatan rinci 

 Pencapaian hasil 

 Evaluasi hasil kegiatan (uraian   yang berisi situasi pelaksanaan, analisa 

kelebihan, kekurangan, hambatan, peluang pengembangan, tingkat 

keberhasilan program, faktor-faktor penyebabnya, pelajaran apa yang dapat 

diambil dari program ini 

14. Penutup  

 Kesimpulan dan Saran  

15.  Rincian Penggunaan Dana  

Berisi ringkasan pengeluaran per kegiatan 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 Gambaran Teknologi/ Ilmu yang diterapkan 

 Dokumentasi foto 

 Log Book Kegiatan (Lampiran) 
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 Lampiran 3 : FORMAT SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Nomor : .........../UN10.7/PM/bulan/201... 
 
 
I.  Pembantu Dekan II 
 

: Pembantu Dekan II  Fakultas Kedokteran Univ. 
Brawijaya dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK 
PERTAMA 

II. Nama Pengusul  : Dosen Fakultas Kedokteran Univ. Brawijaya 
dalam hal ini selaku Ketua Pelaksana, selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 
Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan 
pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

Pasal I 
PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas 
tersebut untuk melaksanakan pekerjaan proyek dengan judul : 
 

 JUDUL PROPOSAL 
 

Pasal II 
1. PIHAK KEDUA sudah harus menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal I 

dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan selambat-lambatnya 
selama 6 bulan 

2. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan tersebut di atas berbentuk buku 
Laporan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dokumentasi dalam CD kepada PIHAK 
PERTAMA 

 
Pasal III 

Untuk buku laporan hasil pelaksanaan tersebut dari PIHAK KEDUA harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut : 

1. Dalam ukuran kertas A4 
2. Warna sampul biru muda 
3. Pada bagian bawah kulit sampul ditulis : ”Dilaksanakan atas biaya dari Dana SPP/ 

DPP” dengan kontrak nomor :.................... 
 

Pasal  IV 
PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 
.................... Dan pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut : 

a. Tahap pertama (70%) sebesar Rp. ....................  Setelah Surat Perjanjian ini 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

b. Tahap kedua (30%) sebesar Rp.  ...................  Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan 
laporan akhir kegiatan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.   
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Pasal V 

Dalam hal diberhentikan/ berhenti dari jabatan atau pindah/ dipindahkan ke instansi lain 
sebelum perjanjian pelaksanaan ini selesai sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah 
terimakan tanggung jawab yang dipegangnya kepada pejabat baru yang menggantikannya. 
 

Pasal VI 
Dalam hal pelaksanaan program tersebut tidak sesuai atau Ketua Pelaksana berhenti/ 
diberhentikan, maka PIHAK KEDUA dapat menunjuk ketua pelaksana yang baru atau 
mengembalikan dana pelaksanaan yang telah diterima oleh Ketua Pelaksana yang tidak dapat 
dilanjutkan. 
 

Pasal VII 
Pemberian dana pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akibat perjanjian 
pelaksanaan ini dibebankan kepada dana dari DPP/SPP Fakultas Kedokteran Universitas 
Brawijaya Malang. 
 

Pasal VIII 
Perjanjian pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap untuk PIHAK PERTAMA 
dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA. 
 
Ditandatangani di Malang pada tanggal tersebut di atas. 
 
PIHAK PERTAMA 

 
Pembantu Dekan II 
Fak. Kedokteran Univ. Brawijaya 
 
 
 
Prof. Dr. dr. M. Rasjad  Indra, M.S. 
NIP. 19500525 198002 1 001 

 

PIHAK KEDUA 
 
Ketua Pelaksana  
 
 
 
 
Nama Ketua Pelaksana 
NIP.   
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Lampiran 4: FORMAT SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PENGABDIAN MASYARAKAT 
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SURAT KETERANGAN 

 
Nomor : …………………………………. 

 

Dengan ini kami  menerangkan bahwa nama-nama berikut  : 

1. Nama Pertama  (Penanggung Jawab dan Pemateri) 

2. Nama Kedua  (Panitia) 

3. Nama Ketiga (Fasilitator) 

Telah berperan aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa 

…………………………….di Kelurahan/ sekolah/ kantor …………………… 

Kecamatan ……………….. Kota/Kab Malang dengan tema/topik ……………. pada 

tanggal…………….. ………… 

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Lurah/ RW/ RT/ Kepala Sekolah 
................ 
 
 
 
 
 
 
 
nama............................... 
NIP.  ............................... 
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Lampiran 5 : Evaluasi 
 
 
 

PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERJANGKA 
PANJANG 

DANA DPP/ SPP TAHUN..... 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 
Proposal pengabdian kepada masyarakat diseleksi* berdasarkan kriteria berikut : 

 

No Kriteria 
Nilai 
(1-5) 

1 Adanya kesesuaian dengan pohon pengabdian masyarakat  

2 Realistisnya tujuan yang ingin dicapai   

3 Manfaat kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak  

4 Dampak positif kegiatan bersifat sustainable  

5 Kesesuaian metode pendekatan (alat bantu) dengan tujuan dan sasaran  

6 Feasibilitas terlaksananya kegiatan yang diusulkan  

7 Adanya dampak positif pada pengembangan institusi  

8 Relevansi ruang lingkup kegiatan dan inovasi yang diusulkan dengan bidang 
kedokteran/ kesehatan 

 

9 Peluang kemitraan (Resourch Sharing)  

10 Keterkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat institusi lainnya  

11 Kesesuaian dengan wilayah sasaran utama UPPM yaitu Malang Raya  

 Total skor (min 11, maks 55)  

Keterangan 1= paling rendah, 5 = paling tinggi 

 
*) Seleksi akan dilakukan apabila jumlah proposal yang diusulkan melebihi kapasitas 
pendanaan 
 
Proposal yang disetujui untuk  mendapatkan dana DPP SPP mempunyai total skor minimal 
30. 
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Lampiran 6 
 

LEMBAR CATATAN/ SARAN PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 
Jurusan/ Program Studi : PD/ PSIK/ PSIG/ PSKG/ PSKebidanan/ PSF/Pasca Sarjana 

Laboratorium  :………………………………… 

Nama Ketua Pelaksana : ........................................... 

Judul Usulan   :………………………………….. 

 
Catatan/ Saran : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malang,.................................. 
Penilai, 
 
 
 
 
 
 
 
(............................................) 
NIP....................................... 
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Lampiran 7 
 

LAPORAN PEMANTAUAN KEMAJUAN 
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
TAHUN ANGGARAN.......... 

 
 

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 
Nomor......................................................tancggal........................................... 
Judul kegiatan 
adalah................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Ketua Pelaksana :  
Lokasi Kegiatan  :  
Periode 
Pelaksanaan 

:  

Instansi Lain yang 
terkait 

:  

 

Tabel Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyakarat 
Tahun......... 

No Tahapan Kegiatan 
yang direncanakan 

sesuai proposal 

Kemajuan 
Kegiatan  

Hasil yang 
Dicapai 

Kendala 
yang 

Dihadapi 

Solusi 
yang 

Dilakukan 

1  Belum/ 
Sedang/ 

Telah 

   

2  Belum/ 
Sedang/ 

Telah 

   

3  Belum/ 
Sedang/ 

Telah 

   

4  Belum/ 
Sedang/ 

Telah 

   

dst  Belum/ 
Sedang/ 

Telah 

   

 
Keterangan : 
1. Tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai proposal : Dijelaskan tahapan 

kegiatan yang direncanakan sesuai proposal yang disetujui. Tahapan kegiatan 
dituliskan secara sistematis 

2. Kemajuan Kegiatan : Disampaikan dengan menuliskan sudah, sedang, atau 
belum dilaksanakan 

3. Hasil yang Dicapai : Disampaikan dengan menuliskan output atau outcomes 
(dampak) yang langsung atau tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan 

4. Kendala yang Dihadapi : Dijelaskan hambatan yang dijumpai selama melakukan 
kegiatan 

5. Solusi yang Dilakukan : Dijelaskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapi 
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Berdasarkan proporsi kegiatan yang direncanakan (100%) maka : 
Kegiatan yang telah dilaksanakan  (a) :................% 
Kegiatan yang sedang dilaksanakan (b) :................% 
Kegiatan yang belum dilaksanakan (c) :.................% 
Berdasarkan data tersebut maka Tingkat Kemajuan yang Dicapai (a + b) adalah 
:........% 
 
Sisa Kegiatan yang akan Dilaksanakan berikut Jadwal Pelaksanaan adalah : 

No Kegiatan 
Bulan ke- 

3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 
Publikasi dalam seminar yang telah dilakukan : (sebutkan nama, lokasi dan tanggal 
seminar) 
:....................................................................................................................................... 
Publikasi dalam jurnal yang dilakukan (sebutkan nama dan tahun jurnal) 
:......................... 
........................................................................................................................................ 
Dampak positif pada kemajuan iptek dan masyarakat (jelaskan tentang dampak yang 
timbul setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
:.............................................................. 
........................................................................................................................................ 
Demikian, monitoring kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana DPP/ 
SPP Tahun 20… dilaporkan sesuai dengan sebenarnya. 
 

Malang,...................................... 
 

Ketua Unit Pengembangan Pengabdian kepada  

Masyarakat 

 

 

Kuswantoro Rusca Putra, S. Kp, M. Kep 
NIP. 19790522 200502 1 005 
 

 
 
      Pemantau, 
 
 
 
 
     Nama 
     NIP 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


