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Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan pertolongan-Nya 

Dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STT Adhi Wacana telah selesai 

disusun. Tersusunnya dokumen ini memberikan harapan dan kepercayaan bahwa STT 

Adhi Wacana Surabaya akan mampu menjalani pelaksanaan PkM sesuai dengan visi, misi 

dan tujuannya. 

Pedoman ini menjadi dasar bagi semua dosen dan mahasiswa dalam melakukan 

kegiatan PkM agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada jemaat dan 

masyarakat, sehingga misi STTAW untuk melaksanakan pelayanan misi holistic dapat 

terwujud dengan baik.  

Pembahasan dokumen ini telah dilakukan guna penyesuaian dengan berbagai 

peraturan yang berlaku, serta mengakomodir berbagai kebijakan yang ada di STTAW. 

Mendasarkan peraturan pada Statuta dan dokumen SPMI tentan PkM, maka buku ini bisa 

disusun dan ditetapkan. 

Ucapan terimakasih kepada segenap sivitas atas pemikiran, ide, dan inovasi yang 

telah dituangkan dalam dokumen ini. Tuhan Yesus sebagai sumber segala hikmat dan 

kekuatan akan memberikan kemampuan kepada segenap sivitas untuk melaksanakan 

pedoman ini dengan baik, menuju kepda STT AW yang berkualitas, berkarakter Kristus 

dan Profesional. 

 

 

Surabaya, 20 Desember 2019 

Ketua Adhi Wacana Surabaya 

 

 

Dr. Daud Darmadi, M.Pd.K 
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A. Latar Belakang 

Tridarma Perguruan Tinggi menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan dengan 

baik dan berkualitas oleh STT Adhi Wacana. Kewajiban melaksanakan pendidikan, 

penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan 

kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa 

pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 

Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Salah satu unsur Tri Dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen 

adalah melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menjalankan misi STTAW yaitu memberikan pelayanan pemberdayaan dan misi 

holisitik kepada jemaat dan masyarakat. 

Visi STT Adhi Wacana adalah Menjadi institusi pendidikan tinggi teologi berkualitas, 

melahirkan hamba Tuhan yang berkarakter Kristus professional dalam pelayanan 

pastoral, pendidikan dan misi holistik. Mewujudkan visi misi yang sudah ditetapkan ini, 

diperlukan sebuah langkah inovasi melalui pelaksanaan penelitian dan dapat 
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diimplementasikan dalam kegiatan PkM. Secara khusus kegiatan PkM diarahkan kepada 

terselenggaranya layanan nyata kepada gereja, jemaat dan masyarakat, mengembangkan 

semangat entrepreunership bagi hamba Tuhan dan jemaat. 

Komitmen STT Adhi Wacana adalah melaksanakan pendidikan bermutu untuk 

menghasilkan lulusan yang berkarakter Kristus, berpengetahuan, terdidik, dan terampil. 

Penelitian dimaksudkan untuk mengembangkan budaya akademik khususnya sebagai 

peneliti yang dapat meningkatkan kemampuan berteologi, menerapkan iptek, berinovasi 

dalam meningkatkan keahlian SDM.  

Meningkatnya layanan kepada gereja, jemaat dan masyarakat, akan terwujud ketika 

dilaksanakan dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Hadirnya buku 

panduan pelaksanaan PkM ini merupakan road map, sebagai dasar pelaksanaan PkM di 

STT Adhi Wacana. Diharapkan melalui hadirnya buku panduan ini dapat terlaksananya 

kegiatan pelayanan untuk pengembangan, pemberdayaan masyarakat. 

 

B. Dasar Penyusunan Pedoman 

Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini 

dalam penyusunannya didasarkan kepada beberapa landasan hukum antara lain sebagai 

berikut: 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 

5. Statuta STT Adhi Wacana Surabaya 

6. Struktur Organisasi Pedoman Tata Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan STT 

Adhi Wacana Surabaya. 

 

C. Tujuan Penyusunan Pedoman 

Tujuan Penyusunan buku pedoman ini antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menjadi dasar pelaksanan PkM, sehingga menghasilkan luaran PkM yang berguna 

bagi STT Adhi Wacana, gereja, jemaat dan masyarakat. 



3 
 

2. Menjadi panduan bagi semua dosen dan sivitas dalam pelaksanaan kegiatan PkM, 

sehingga terjadi keseragaman dan penataan prosedur yang baik dan berkualitas. 

3. Menghasilkan karya PkM yang berbasis ajaran Yesus, berkualitas, orisinil, inovatif, 

dan berguna untuk memberikan solusi praktis dalam berbagai permasalahan yang 

terjadi di dalam institusi, gereja dan masyarakat. 
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Pengabdian kepada Masyarakat dalam Tridarma PT merupakan kegiatan 

akademik dengan memakai metode ilmiah, untuk menghasilkan teori/ilmu, seni, alat 

peraga, teknologi terapan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu teologi 

dan agama Kristen, serta manfaatnya bagi gereja, jemaat dan masyarakat. Berangkat dari 

Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program 

yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 

2) meningkatnya kualitas institusi; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas 

sumber daya institusi; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas institusi; dan 5) 

menguatnya kapasitas inovasi. 

 

A. Tujuan PkM 

Secara umum tujuan PkM di STT Adhi Wacana diarahkan kepada pencapaian 

sebagai berikut:  

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi;  

2. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat. 

3. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau 

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

4. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, 

secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan  

5. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan 

martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber 

daya alam.  
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Tujuan khusus PkM adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembinaan rohani kepada gereja, jemaat dan masyarakat agar 

memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. 

2. Memberdayakan masyarakat pedesaan terutama desa adobsi Gereja BEST di NTT 

dan di tempat yang lain. 

3. Memberikan pelayanan diakonia dan rohani sebagai bentuk pelayanan misi 

holistic. 

4. Melakukan pelatihan keterampilan dan menumbuhkan jiwa entrepreunership. 

 

B. Standar Mutu Pelaksanaan PkM 

 

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, STT Adhi Wacana mengelola pengabdian 

kepada masyarakat berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:  

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) 

hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang 

dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang 

relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar.  

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 

mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari 

hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
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masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi 

kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal 

tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan 

kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada 

masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan 

lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan 

peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.  

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara 

terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, 

terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat 

sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan 

teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber 

belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial 

dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen 

yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses 

dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 
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5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan 

kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) 

kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan 

kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam 

pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 

Pengembangan. 

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan 

kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari 

program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) 

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana 

perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan 

penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan. 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria 

minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk 

mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan 

kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk 

menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 

perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan 

sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) 

kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, 
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diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat 

memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan 

lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, 

jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta 

menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, 

merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan 

tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan 

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk 

membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur 

berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib 

menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk 

mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.  

  

C. Luaran PkM 

 

Jenis Luaran PkM yang dihasilkan diantaranya adalah: 

1. Jasa; 

2. Metode; 

3. Produk/barang; dan 

4. Paten. 
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Prosedur tahapan PkM dimulai dari tahap pengajuan usulan penelitian. Mekanisme 

yang disepakati di STT Adhi Wacana meliputi tahapan mulai dari pengumuman sampai 

dengan penetapan kegiatan. Hal ini ditetapkan agar terjadi alur dan tata kerja yang baik 

dan bermutu. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua dosen yang 

bermaksud untuk mengajukan usulan kegiatan PkM.  

 

A. Tahapan Pengusulan 

 

Prosedur tahapan penelitian disusun agar terjadi alur dan tata kerja yang baik dan 

bermutu. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua dosen yang 

bermaksud untuk mengajukan usulan PkM. Secara umum, tahapan kegiatan penelitian 

meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, 

pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.  

1. Tahap I Pengumuman 

a) Pengumuman dan pemberitahuan pelaksanaan PkM dikeluarkan oleh Ketua 

STT Adhi Wacana. pengumuman bisa disampaikan secara lisan dalam rapat, 

melalui pemberitahuan di media sosial, atau dalam bentuk surat 

pemberitahuan kepada semua dosen tetap. 

b) Pengumuman dilakukan setiap awal tahun akademik baru yaitu pada awal 

semester ganjil. 

c) Ketua Program Studi berkewajiban memberikan penjelasan, arahan dan 

motivasi kepada para dosen di lingkungan kerjanya untuk memberikan respon 

yang baik dalam kegiatan PkM ini. 

d) Pengumuman sebaiknya (tergantung dari kebijakan yayasan) setelah ada 

persetujuan dan penetapan besarannya anggaran penelitian yang sudah 

ditetapkan oleh STT Adhi Wacana. 
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e) Pengumuman ini juga bisa dilihat pada warta dan jadwal kegiatan misi dan 

diakonia yang diselenggarakan oleh gereja BEST. 

2. Tahap II Penugusulan 

a) Setiap dosen dapat menyampaikan usulan sesuai dengan ketentuan yang 

sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. 

b) Usulan disampaikan dalam bentuk proposal PkM, dengan format seperti 

terlampir dalam buku pedoman ini. 

c) Usulan disampaikan kepada Ketua STT Adhi Wacana secara tertulis.  

3. Tahap III Penyeleksian atau Penunjukkan 

a) SPMI STT Adhi Wacana bersama dengan Ketua STT Adhi Wacana akan 

melakukan pengkajian dan penilaian terhadap usulan yang disampaikan oleh 

dosen. 

b) Penunjukkan dapat dilakukan oleh Ketua STT Adhi Wacana apabila belum ada 

dosen yang menyampaikan usulan, untuk segera membuat usulan. 

4. Tahap IV Penetapan 

a) Penetapan PkM dosen dilakukan setelah mendapat penilaian dari LPMI/SPMI 

dan Ketua STT Adhi Wacana bahwa kegiatan tersebut layak untuk 

dilaksanakan. 

b) Selanjutnya usulan PkM dosen yang sudah ditetapkan akan disampaikan 

kepada yayasan, untuk mendapat beberapa pertimbangan. 

c) Penetapan dilaksanakan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua STT 

Adhi Wacana tentang Tugas PkM Dosen. 

 

B. Kriteria Pengusulan 

Pelaksanaan PkM harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan PkM 

yang sudah ditetapkan dalam buku ini sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan dan 

dilaksanakan. Beberapa ketentuan pokok dalam pelaksanaan PkM adalah sebagai berikut: 

1. Ketua PkM adalah dosen tetap STT Adhi Wacana yang mempunyai Nomor Induk Dosen 

Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  

2. Anggota PkM adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen. 

Dosen yang tidak memiliki NIDN atau NIDK tidak diijinkan mengusulkan PkM. 
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3. Sasaran PkM yang diusulkan wajib melihat kepentingan, kemendesakkan dan 

diselaraskan dengan kegiatan Gereja BEST, terutama untuk program pelayanan misi 

dan diakonia yang ada di Gereja BEST. 

4. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan PkM (satu usulan sebagai ketua dan satu 

usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota). 

5. Usulan ditujukan secara tertulis dalam bentuk proposal PkM kepada Ketua STT Adhi 

Wacana, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada yayasan dalam hal berhubungan 

dengan biaya penelitian yang dikeluarkan, serta keselarasannya dengan kegiatan misi 

Gereja BEST. 

6. Khusus untuk skema PkM Pascasarjana, dosen pengusul dapat mengajukan paling 

banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota  

7. Pelaksanaan PkM oleh dosen dimonitor oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal atau 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (LPMI/SPMI) STT Adhi Wacana. 

8. Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan PkM. Catatan 

Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses 

penelitian. Catatan Harian dilampirkan dalam laporan hasil penelitian yang ditujukan 

kepada Ketua STT Adhi Wacana. 

9. Kegiatan PkM dapat dimuat dalam bulletin maupun majalah gereja BEST untuk 

publikasinya. 

10. Hasil kegiatan PkM, didokumentasikan secara tertulis dengan disertai bukti fisik 

pelaksanaannya berupa dokumentasi foto, video, dan dokuementasi lainnya yang 

relevan. 

11. Besarnya biaya PkM yang diusulkan dalam proposal Pencairannya diatur oleh yayasan 

setelah mendapat pertimbangan dari Ketua STT Adhi Wacana. 

12. Karena alasan kelalaian atau ketidakmampuan ketua PkM dan atau anggota, sehingga 

kegiatan tidak dapat dilaporkan, menjadi tanggungjawab ketua PkM, dan diwajibkan 

untuk mengembalikan semua dana yang diberikan, kepada yayasan. 

13. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala memiliki kesempatan 

untuk mengusulkan di skema kompetitif nasional dan desentralisasi sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema, oleh Dirjen Bimas Kristen 

Kementerian Agama RI atau oleh Kemenristek DIKTI Republik Indonesia. 
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14. Usulan untuk PkM kompetitif yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui dua 

kementerian di atas peraturan dan ketentuannya disesuaikan pedoman yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

15. PkM dengan hibah dana kompetitif dari pemerintah wajib memenuhi semua pedoman 

dan ketentauan dari pemerintah. Jika ada dosen yang lalai dalam memenuhi dan 

berakibat kepada tercorengnya nama baik STT Adhi Wacana maka akan mendapat 

teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STT Adhi Wacana. 

 

C. Sistematika Usulan 

Usulan kegiatan PkM diajukan kepada ketua STTAW dengan administrasi/Tata 

Tulis diketik ukuran spasi 1,5 huruf Times New Roman 12. Ukuran kertas A4, margin 2,5 

cm. Sistematika proposal terdiri dari: 

 

1. HALAMANAN SAMPUL (lihat contoh Lampiran 1) 

2. HALAMAN PENGESAHAN (lihat contoh Lampiran 2) 

3. DAFTAR ISI 

4. RINGKASAN (maksimum satu halaman, 1 spasi) 

Kemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai serta target khusus yang ingin 

dicapai 

serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan. 

 

5. BAB I PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan antara lain berisi: 

1) Analisis Situasi.  

 Jelaskan aspek sosial, rohani, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan 

bermasyarakat, jemaat. 

 Ungkapkan seluruh masalah yang terjadi, dihadapi oleh jemaat, 

masyarakat, dari semua aspek rohani, jasmani, ekonomi, mata pencaharian, 

peribadatan, kebutuhan air bersih, sarana kesehatan, dan semua hal yang 

menonjol dan memerlukan layanan perbaikan. 
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 Ungkapkan semua faktor penghambat kemajuan pembangunan baik alam, 

maupun pembangunan sumber daya manusia. 

2) Perumusan Masalah Inti 

 Berangkat dari latar belakan masalah yang sudah dijelaskan tuliskan 

masalah inti yang dihadapi. 

 Masalah inti merupakan sasaran program yang akan dikerjakan dalam 

kegiatan PkM 

3) Tujuan Kegiatan.  

 Pernyataan singkat mengenai tujuan kegiatan. 

 Berangkat dari rumusan masalah inti tentukan tujuan yang spesifik dan 

terukur. 

4) Kontribusi PkM.  

 Diuraikan secara eksplisit kontribusi kegiatan PkM perubahan kehidupan 

di masyarakat 

 Jelaskan hal-hal yang akan dicapai dan dirasakan selesai kegiatan ini. 

 

6. BAB II TARGET DAN LUARAN 

Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan baik 

dalam aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama). Luaran 

bisa berupa produk atau barang atau pembangunan fisik, atau perubahan kualitas 

hidup karena pelaksanaan pembinaan rohani. Dalam pembinaan rohani luaran 

juga bisa berupa monograf bimbingan rohani dalam PkM. 

Luaran yang dihasilkan misalnya adalah dalam bidang usaha jemaat, bantuan 

modal, diakonia, atau pembangunan gereja, perlu dijelaskan dengan rinci dan 

spesifik. 

7. BAB III METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini: 

 Bentuk kegiatan ibadah, pembinaan rohani, khotbah, ceramah perlu 

dijelaskan dengan spesifik, materi, alat peraga, sasaran,  

 Bentuk kegiatan penyuluhan pelatihan dan workshop perlu menjelaskan 

secara rinci jalannya kegiatan, bentuk materi, bahan alat, dan semua hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaannya. 
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 Bentuk kegiatan untuk pelatihan pemberdayaan pelayanan perlu dijelaskan 

pelayanan dalam bidang apa saja, misalnya musik, khotbah, pelatihan guru 

sekolah minggu, dan pelatihan yang berkaitan dengan pelayanan lainnya. 

 Bentuk kegiatan lainnya dapat dijelaskan metode pendekatan yang 

ditawarkan untuk menyelesaikan berbagai masalah, sosial, ekonomi, rohani. 

 Untuk kegiatan pembangunan fisik gedung gereja, perlu dijelaskan manfaat 

dan dampaknya untuk pertumbuhan kerohanian jemaat. 

 Bentuk pelayanan misi, mission trip, diakonia, pelayanan kesehatan, dan lain 

sebagainya harus dijelaskan secara jelas rinci. 

 

8. BAB IV BIAYA DAN JADWAL PkM 

Anggaran Biaya. Penetapan anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas. 

Ringkasan komponen biaya penelitian dapat ditulis dengan mengikuti tabel 

berikut ini: 

 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Honorarium (Maks. 20%) 

 Pengabdi …. 
 Pembantu pengabdi … 

 

2.  Bahan habis pakai dan peralatan (Maks. 40-60%):  
3 Perjalanan, termasuk biaya seminar (Maks. 20%)  
 Lain-lain: Publikasi, seminar, cetak laporan, semuanya 

mak. (10-15%) 
 

 

Jadwal PkM dibuat dengan tahapan yang jelas dalam kurun waktu 3 sampai 

dengan 8 bulan. 

 

9. DAFTAR PUSTAKA 

Model pengutipan memakai sistem Mendeley atau Zotero, agar terjadi konsistensi 

dalam pengutipan. Rujukan dan penulisan daftar Pustaka disusun berdasarkan 

sistem TURABIAN 6tH edition. Susunan bibliografi berdasarkan urutan abjad 

pengarang, dengan urutan sebagai berikut: Nama Pengarang, Judul rujukan, kota: 

penerbit, tahun terbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 

mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana 

artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang 

dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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10.  LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran Usulan Penelitian terdiri dari: 

1. Lampiran 1. Pentetapan dan Rincian Anggaran Penelitian. 

2. Lampiran 2. Susunan organisasi peneliti dan pembagian tugas. 

3. Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota. 

 

D. Penilaian Usulan Penelitian 

Seleksi dan evaluasi proposal PkM dilakukan dalam bentuk desk evaluasi. Komponen 

penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir penilaian yang meliputi: 

1. Analisis situasi 20% 

2. Inti Masalah  15% 

3. Solusi yang ditawarkan dan ketepatan metode 20% 

4. Target luaran 15% 

5. Kelayakan kualifikasi tim 20% 

6. Biaya kegiatan dan kelayakan usulan biaya  10% 

Proposal yang telah dinilai dan memenuhi kriteria serta kelayakan akan ditetapkan 

sebagai kegiatan PkM pada sepanjang tahun akademik. Penetapan judul PkM dan tim 

peneliti akan dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STTAW.  

 

E. Pengumpulan Berkas Usulan 

Ketua PkM dapat mengunggah proposal kegiatan PkM sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan pada link berikut ini:  https://forms.gle/cXtm76LZWopMF8Dr9  

Berkas yang sudah diunggah tidak dapat dilakukan perbaikan kembali, pastikan semua 

dokumen sudah lengkap dan benar sebelum mengajukan. 

https://forms.gle/cXtm76LZWopMF8Dr9
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PelaksanaaN PkM harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian yang 

sudah ditetapkan dalam buku SPMI tentang standar penelitian, dan mengikuti buku 

pedoman ini sebagai rambu-rambu yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.  

Prosedur tahapan penelitian disusun agar terjadi alur dan tata kerja yang baik dan 

bermutu. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh semua dosen yang bermaksud 

untuk mengajukan usulan PkM. Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi 

pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, 

pelaporan, dan penilaian keluaran.  

 

A. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian diawali dengan diterbitkannya SK ketua tentang 

tugas melakukan penelitian. Urutan mekanisme tahapan penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pelaksanaan 

a) Pelaksanaan PkM segera dilaksanakan setelah penetapan dan pemberian 

tugas kepada dosen. 

b) Pelaksanaan PkM wajib mematuhi hak dan kewajiban yang tercantum dalam 

Tugas PkM yang dikeluarkan oleh Ketua STT Adhi Wacana. 

c) Dosen membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan PkM, dan 

menyatakan bahwa akan melaksanakan PkM dengan mematuhi ketentuan 

yang sudah ditetapkan. 

d) Waktu PkM ditetapkan menurut jadwal dan penugasan yang diberikan. 

e) Dosen diwajibkan membuat Catatan Harian selama pelaksanaan PkM, yang 

menunjukkan aktivitas kegiatan yang sedang dijalankan. 
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2. Tahap Pengawasan 

a) Mekanisme pengawasan dalam PkM dilakukan oleh LPMI/SPMI STT Adhi 

Wacana, dan Ketua STT Adhi Wacana. 

b) Pengawasan dilakukan dengan menerapkan prinsip monitoring dan evaluasi 

mulai dari awal kegiatan, secara berkala selama kegiatan, pelaporan kegiatan, 

dan hasil kegiatan (luaran). 

c) Borang monitoring dan evaluasi terlampir dalam buku Panduan ini. 

d) Tim monitoring dan evaluasi wajib memberikan laporan kepada Ketua STT 

Adhi Wacana. 

e) Ketua STT Adhi Wacana memberikan umpan balik, dan penilaian terhadap 

semua proses PkM. 

 

3. Tahap Pelaporan 

a) Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan kegiatan PkM. 

b) Kemajuan PkM dan catatan harian aktivitas dilaporkan kepada LPMI/SPMI STT 

Adhi Wacana. 

c) Dosen ketua Tim PkM wajib membuat Laporan Akhir Tahun dengan disertai 

dokumentasi yang cukup. 

d) Format Laporan kegiatan PkM terlampir dalam buku pedoman ini. 

 

4. Tahap Penilaian hasil 

1. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil PkM yang merupakan laporan 

akhir pelaksanaan PkM dan rancangan luaran hasil kegiatan lainnya yang telah 

dijanjikan kepada LPMI/SPMI STT Adhi Wacana. 

2. Penilaian dilakukan oleh LPMI/SPMI STT Adhi Wacana, untuk menilai 

kelayakan atas pelaksanaan PkM berdasarkan laporan hasil penelitian dan 

rancangan luaran hasil kegiatan lainnya. 

3. Penilaian yang diberikan meliputi: 1) persentase tingkat keberhasilan sesuai 

dengan usulan yang dijanjikan;  2) Saran dan masukan terkait kesesuaian 

anggaran yang telah diberikan terhadap hasil PkM;  3) Saran dan masukan 

terkait keberlanjutan PkM; dan  4). Rekomendasi untuk mendapatkan biaya 

luaran tambahan. 5) Pelaksanaan kontrak PkM yang sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan kontrak PkM tidak dapat dinyatakan gagal. 6) Hasil penilaian 
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dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada 

ketua STT Adhi Wacana. 

 

B. Sistematika Penulisan Laporan PkM 

Sistematika laporan PkM memuat pelaporan dalam kaidah penulisan seperti pada 

proposal, namun sudah dilengkapi dengan data-data pelaksanaannya. STTAW 

menerapkan laporan PkM secara garis besar mengikuti format penulisan sebagai berikut: 

 

Halaman judul 
Halaman pengesahan (approval sheets) 
Abstraks 
Kata pengantar 
Daftar isi 
Daftar tabel (bila ada) 
Daftar ilustrasi; gambar, diagram grafik dll. (bila ada) 
Daftar lampiran (bila ada) 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 
B. Inti Persoalan Mitra 
C. Tujuan 
D. Manfaat kegiatan 

 
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

A. Pemaparan Solusi  
B. Pemaparan Target Luaran kegiatan 

 
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
B. Waktu dan Tempat Kegiatan 

1. Waktu Penelitian 
2. Tempat Penelitian 

C. Sarana dan Alat Kegiatan 
D. Bentuk Aktivitas kegiatan 

 
BAB IV HASIL KEGIATAN 

A. Kelayakan Tim Pengabdi 
B. Hasil Kegiatan 

 
BAB V. PENUTUP 

A. SIMPULAN 
B. SARAN/REKOMENDASI 

 
Daftar Pustaka 
Daftar Istilah 
Lampiran-lampiran 
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Lampiran 1 

 

 
PROPOSAL USULAN / LAPORAN HASIL  

 
 
 

“TULISKAN JUDUL PKM DISINI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PELAKSANA 
Ketua PKM 
Anggota 1 
Anggota 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana 
Program Studi 
Bulan, Tahun 
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HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN/PROPOSAL USULAN PENELITIAN 

 

1.  Judul Pengabdian  

2 Ketua Tim: 

Nama Lengkap dan gelar 

NIDN 

Jenis Kelamin 

Golongan Pangkat 

Jabatan Fungsional 

Jabatan Struktural 

Unit Kerja 

Alamat kantor 

Alamat rumah 

No HP 

email 

 

2 Jumlah Anggota Peneliti  

3 Nama Anggota 1 

NIDN 

Nama Anggota 2 

NIDN 

Nama Anggota 3 dst 

NIDN 

 

4 Lokasi Kegiatan  

 Kerjasama dengan institusi lain 

Nama Institusi 

Alamat 

 

5 Lama Kegiatan  

6 Luaran yang dihasilkan  

7 Biaya yang diperlukan  

8 Sumber biaya dari STTAW 

Sumber biaya lainnya, sebutkan 

Jumlah keseluruhan 

 

 

Menyetujui 

Waket I Akademik 

 

 

…………………………………… 

NIDN 

Surabaya. ………………………………………… 

Ketua PkM 

 

 

…………………………………… 

NIDN 

 

Mengetahui 

Ketua STTAW 

 

 

 

Dr, Daud Darmadi, M.Pd.K 



21 
 

PENILAIAN USUL PROPOSAL PkM 

 

 

Program Studi   : 

Judul PKM   : 

Nama Ketua Tim   : 

Anggota   : 

Program Studi   : 

Jangka Waktu Pelaksanaan : 

Biaya yang diusulkan  : 

Biaya yang disetujui  : 

 

No. Kriteria Penilaian Indikator Penilaian Bobot Nilai 

1 Analisis Situasi Kondisi dan situasi, Persoalan yang 

dihadapi 

20  

2 Inti Permasalahan Kesesuaian inti masalah dengan program 

dan kompetensi tim 

15  

3 Solusi yang ditawarkan Ketepatan metode pendekatan untuk 

mengatasi permasalahan, Rencana 

Kegiatan, kontribusi dan partisipasi 

mitra PKM 

20  

4 Target Luaran Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai 

dengan kegiatan yang diusulkan 

15  

5 Kelayakan Tim Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skill 
Tim, Singergisme Tim, Pengalaman 
Kemasyarakatan, Organisasi Tim, Jadwal 
Kegiatan, Kelengkapan Lampiran. 

20  

6 Biaya Pekerjaan 

Kelayakan Usulan Biaya 

Kelayakan honor maksimum, bahan 
habis pakai, peralatan, perjalan dan 
lainnya 

10  

  Jumlah 100%  

 

 

Surabaya, ………………………………. 

Disetujui/Ditolak 

 

 

Alasan penolakan  : 

 

 

Catatan Penilai  : 

 

Penilai, 

 

 

 

……………………………………… 
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PENILAIAN HASIL KEGIATAN PkM 

 

 

Program Studi   : 

Judul PKM   : 

Nama Ketua Tim   : 

Anggota   : 

Program Studi   : 

Jangka Waktu Pelaksanaan : 

Biaya    : 

 

No. Kriteria Penilaian Bobot Nilai Justifikasi Penilaian 

1 Mitra Program 

Kecocokan Mitra, kontribusi 

partisipasi mitra 

10   

2 Wujud Solusi 

Ketepatan metode untuk mengatasi 

permasalahan 

20   

3 Luaran 

Mutu Luaran dan spesifikasinya sesuai 

dengan metode yang diterapkan 

(aspek produksi, manajemen, atau 

jasa lainnya) Dukungan foto dan atau 

bukti fisik lainnya 

20   

4 Tim Pelaksana 

Kekompakan kerjasama, 

pendistribusian tugas untuk seluruh 

anggota, relevansi skill tim, frekuensi 

pendampingan 

10   

5 Biaya  

Kewajaran penggunaan dana 

15   

6 Manfaat Kegiatan 

Kepuasan, tingkat kemandirian mitra 

25   

  100%   

 

 

Surabaya, ………………………………. 

 

Penilai, 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
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 Nama   :  

 Tempat/tanggal lahir :  

 NIP (jika ada)  :  

 Pangkat/Gol. Ruang :  

 Jabatan   :  

 Unit Organisasi  :  

 Alamat rumah  :   

 Telp/HP   :  

 Email   :  

  

 

 

 

Tahun Jenjang / Program Studi / Institusi 

  

 

 

Tahun Jabatan / Bidang Pekerjaan 

  

 

 

Tahun Judul Kegiatan 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN FORMAL 

PERSONAL 

PENGALAMAN KERJA 

KEGIATAN PKM YANG PERNAH DILAKSANAKAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



24 
 

 

 

 


