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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS ANDALAS 



 

Kata Pengantar 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penyusunan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas telah terselesaikan dengan baik 

dan dapat diimplementasikan pada tahun ini oleh Jurusan di lingkungan FISIP dan para Dosen 

FISIP. 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian penting dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, karenanya diperlukan suatu panduan yang dapat dijadikan pegangan oleh 

para dosen FISIP di lingkungan FISIP Universitas Andalas. Kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang dilaksanakan oleh Jurusan dan para dosen FISIP, selain untuk untuk 

memajukan ilmu pengetahuan, juga untuk pengembangan karir dan pengalaman dosen yang 

bersangkutan, serta mempunyai dampak sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan lingkungan budaya meneliti yang kemudian di 

wujudkan dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, oleh sebab itu fakultas wajib 

mengalokasikan dana yang memadai. Disamping itu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

haruslah memiliki arah (roadmap) yang jelas sesuai dengan kebijakan pemerintah, fasilitas dan 

sumber daya manusia yang dimiliki, serta situasi/kondisi perguruan tinggi itu sendiri. FISIP 

berupaya keras menintensifkan kegiatan tersebut, dengan meningkatkan kualitas riset dan 

budaya meneliti, serta program Pengabdian Kepada Masyarakat, ditambah publikasi karya 

ilmiah para dosen FISIP melalui jurnal yang terakreditasi secara nasional dan internasional. 

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

Wakil Dekan I, yang telah bekerja dalam penyusunan Panduan ini, semoga visi FISIP untuk 

menjadi suatu fakultas terkemuka yang mampu mengembangkan serta melaksanakan kegiatan 

Pengabdian Masyarakat. 

Padang, April 2021 

Dekan, 

 

 

Dr. Azwar, M.Si 

NIP. 196712261993031001 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Pada era globalisasi saat ini diperlukan peran serta dunia Pendidikan tinggi untuk 

mendorong pembangunan. Salah satu Tri dharma perguruan tinggi selain dari Pendidikan dan 

penelitian adalah melakukan aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan atas 

pasal 20 dan 24 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa otonomi oleh perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan perguruan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada 

masyarakat, Tri dharma perguruan tinggi itu sendiri merupakan tiga sumber utama pencapaian 

kinerja suatu perguruan tinggi. 

Sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 

untuk menjadi fakultas bermartabat dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2024 dibidang 

sosial, budaya dan politik serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui 

proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan 

kompetensi di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, Ilmu 

Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi. Sejak mulai berdiri, FISIP Universitas Andalas 

telah menjalankan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat berperan besar dalam 

melakukan berbagai kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu dan teknologi guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Melalui pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen FISIP, 

diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga derajat kehidupan dan kesejahteraan 

masyarakatnya dapat meningkat. Setiap program pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh dosen FISIP hendaklah memenuhi prosedur standar dengan menggunakan 

sarana dan prasarana yang memenuhi standar, mentaati landasan ideal program pengabdian 

kepada masyarakat serta berdasarkan pada manajemen pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas dan transparansi. 

 

B. Pengertian Umum 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, 

pengetahuan maupun peningkatan ketrampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai 

perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan 

kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah. 

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu dalam 

rangka memenuhi tuntutan dinamika perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek 

kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika dan ditujukan kepada kelompok 



masyarakat yang bergerak di sektor publik, bisnis atau usaha swasta. Kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut layanan jasa profesional. 

 

C. Jenis Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pada tahun 2021 ini, FISIP Universitas Andalas menyediakan sebanyak 2 (dua) 

program pengabdian kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:  

1. Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Jurusan 

2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kelompok Dosen 

Output yang diharapkan dari program pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan 

pada publikasi media massa, seperti koran lokal/nasional/media online atau publikasi nasional 

melalui jurnal nasional yang terakreditasi yang bertemakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat sehingga dapat mendukung kinerja, akreditasi FISIP dan Universitas Andalas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS JURUSAN DAN  

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK DOSEN 

 

A. Umum 

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis kepada jurusan/prodi dan Program 

pengabdian kepada masyarakat berbasis kepada kelompok dosen merupakan pengembangan 

dari penerapan Ipteks yang ada dalam masyarakat. Program ini dalam bentuk pendidikan dan 

pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat serta kaji tindak dari Ipteks yang dihasilkan dari 

riset-riset yang telah dilakukan oleh dosen FISIP. Tujuan program ini adalah menerapkan hasil-

hasil Ipteks untuk pemberdayaan masyarakat serta dapat menghasilkan perubahan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran. 

Kedua program pengabdian kepada masyarakat terebut perlu dilaksanakan dalam 

bentuk jaringan kerjasama yang sinergis dan berorientasi kepada kemandirian masyarakat. 

Khalayak sasaran adalah masyarakat luas, yakni sebagai peserta perorangan, kelompok, 

komunitas maupun lembaga yang berada di pedesaan dan perkotaan dengan kegiatan 

diberbagai bidang. 

 

B. Persyaratan Pengusul 

1. Ketua pengusul untuk Program pengabdian kepada masyarakat berbasis kepada 

jurusan/prodi adalah Ketua Jurusan di lingkungan FISIP yang memiliki keterkaitan dengan 

kompetensi kelimuan/mata kuliah yang diampu selama ini. 

2. Ketua pengusul untuk Program pengabdian kepada masyarakat berbasis kelompok dosen 

adalah Dosen FISIP yang memiliki keterkaitan dengan kompetensi kelimuan/mata kuliah 

yang diampu selama ini. 

3. Untuk menjadi ketua pengusul dalam Program pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kelompok dosen hanya boleh mengajukan 1 proposal dan untuk sebagai anggota maksimal 

mengajukan sebanyak 2 proposal kegiatan. 

4. Jumlah anggota tim pengusul untuk kedua program tersebut tidak dibatasi. 

5. Pengabdian kepada masyarakat harus dibantu oleh mahasiswa aktif sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang yang berasal dari jurusan dan tercantum nama-namanya pada cover proposal, 

lembaran pengesahan proposal, dan laporan akhir untuk keperluan kinerja 

penelitian/inovasi FISIP dan Unand, dan data akreditasi. 

6. Proposal diserahkan dalam bentuk soft file untuk dikirimkan ke email: 

sekretariat@soc.unand.ac.id, dan bentuk hardcopy sebanyak 3 rangkap ke sekretariat 

fakultas (Resa). Warna untuk program pengabdian kepada masyarakat berbasis kepada 

mailto:sekretariat@soc.unand.ac.id


jurusan/prodi adalah orange, sedangkan untuk Program pengabdian kepada masyarakat 

berbasis kelompok dosen adalah warna merah. 

 

C. Luaran yang Dicapai 

Luaran yang dicapai untuk kedua program pengabdian kepada masyarakat tersebut 

adalah: 

a. Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat; 

b. Artikel Ilmiah yang telah dipublikasi sebagai luaran wajib;  

1. Artikel pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam media koran 

lokal/nasional; atau 

2. Artikel pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam media online 

lokal/nasional yang dipercaya; atau 

3. Artikel pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dalam Jurnal Pengabdian 

kepada Masyarakat yang terakreditasi nasional (minimal Sinta 6). 

c. Makalah/PPT yang dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Klaster dan 

hilirisasi Riset Berkelanjutan (KNKHRB) yang diselenggarakan oleh LPPM 

Universitas Andalas.  

 

D. Alokasi Dana Kegiatan 

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis kepada jurusan/prodi tersebut, 

dengan dana maksimum Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis kelompok dosen dengan dana maksimum 

Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan waktu pelaksanaan 6-12 Bulan. 

 

E. Sistematika Pengusulan 

1. Sampul Muka  

Sampul muka warna Orange/merah dengan ukuran kertas A-4, seperti contoh berikut: 

 

 



 

 

 

USUL 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

BERBASIS JURUSAN/KELOMPOK DOSEN 

 

 

 

 

 

Logo Unand 

 

Judul Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Oleh: 

Nama, NIP, Ketua Tim Pengusul 

Nama, NIP, Anggota Tim Pengusul 

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN 

FAKULTAS 

UNIVERSITAS 

PADANG 

TAHUN 

 



HALAMAN PENGESAHAN 

 

Judul Pengabdian                      : ....................................................................  

 

Ketua Pengabdi 

a.    Nama Lengkap                     : ..................................................................... 

b.    NIDN                                   : ..................................................................... 

c.    Jabatan Fungsional               ......................................................................  

d.    Jurusan                       : ....................................................................  

e.    Nomor HP                            : ....................................................................  

f.     Alamat surel (e-mail)            : ................................................................... 

 

Anggota Pengabdi (1)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (2)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (3)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (4)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (5)   : ................................................................... 

Jumlah mahasiswa yang terlibat  : ................................................................... 

Lokasi kegiatan                           : .................................................................... 

Lama kegiatan                             : ................................................................... 

Biaya Pengabdian                          : Rp............................................................... 

Sumberdana                                 : …………………………………………… 

 
     Padang, tgl-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan ............,                                                          Ketua Pengabdi 

 

(Nama lengkap)                                                                  (Nama lengkap)  

NIP                                                                                        NIP 

 

Menyetujui, 

Dekan FISIP Universitas Andalas 

 

Tanda tangan  

(Nama lengkap)  

NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Sistematika Proposal 

Penulisan usul program mengikuti alur penulisan sebagai berikut.  

Halaman pengesahan (lihat halaman pengesahan) 

Judul 

Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis jurusan/kelompok dosen melalui penerapan ipteks yang akan dilakukan. 

Usulan program hendaknya disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni dan menjadi 

perhatian pengusul. 

1. Pendahuluan 

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan 

dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis jurusan/kelompok dosen 

melalui penerapan ipteks. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, 

ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan 

yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan 

betul-betul merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis jurusan/kelompok 

dosen melalui penerapan ipteks. 

2. Perumusan Masalah  

Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula 

definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penerapan Ipteks. 

3. Tinjauan Pustaka  

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

Penerapan Ipteks yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan 

bahan yang berkaitan dengan penerapan Ipteks yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan 

Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam Penerapan 

Ipteks. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran.  

4. Tujuan kegiatan  

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang 

diharapkan terwujud setelah kegiatan Penerapan Ipteks selesai. Rumusan tujuan hendaknya 

jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

 



 

5. Manfaat kegiatan  

Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun Penerapan 

Ipteks, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan Penerapan Ipteks selesai. 

6. Khalayak Sasaran  

Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan 

mau) untuk dilibatkan dalam penerapan Ipteks, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan 

pada anggota khalayak sasaran yang lain. Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya 

dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim 

pengusul. 

7. Metode Penerapan Ipteks  

Gambarkan cara penerapan Ipteks secara jelas dan terinci sehingga mampu 

menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan 

pada hasil-hasil penelitian. 

8. Keterkaitan  

Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait 

dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang terkait.  

9. 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. 

10. Jadwal Pelaksanaan  

Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu bar 

chart. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana.  

11. Rencana Anggaran Belanja  

Berikan rincian belanja Penerapan Ipteks dengan rekapitulasi biaya:  

a. Honorarium, maksimum 30%  

b. Peralatan dan Bahan Penerapan Ipteks, maksimum 45%  

c. Perjalanan dan Lain-lain, maksimum 20%  

d. Biaya Publikasi, 5%. 



 

 

12. Daftar Pustaka 

Gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul 

tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota dan penerbit. 

 

13. Lampiran 

Riwayat Hidup Ketua Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian 

dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN AKHIR 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

BERBASIS JURUSAN/BERBASIS KELOMPOK DOSEN 

 

 

 

 

 

 

Logo Unand 

 

Judul Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Oleh: 

Nama, NIP, Ketua Tim  

Nama, NIP, Anggota Tim  

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

NOMOR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

 

JURUSAN 

FAKULTAS 

UNIVERSITAS 

PADANG 

2021 

 

 

 

3. Sampul Muka Laporan Akhir 

Sampul muka warna Orange/merah dengan ukuran kertas A-4, seperti contoh berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Judul Pengabdian                      : ....................................................................  

 

Ketua Pengabdi 

a.    Nama Lengkap                     : ..................................................................... 

b.    NIDN                                   : ..................................................................... 

c.    Jabatan Fungsional               ......................................................................  

d.    Jurusan                       : ....................................................................  

e.    Nomor HP                            : ....................................................................  

f.     Alamat surel (e-mail)           : ................................................................... 

 

Anggota Pengabdi (1)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (2)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (3)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (4)   : ................................................................... 

Anggota Pengabdi (5)   : ................................................................... 

Jumlah mahasiswa yang terlibat  : ................................................................... 

Lokasi kegiatan                           : .................................................................... 

Lama kegiatan                             : ................................................................... 

Biaya Pengabdian                          : Rp............................................................... 

Sumberdana                                 : ……………………………………………….. 

 
     Padang, tgl-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan ............,                                                          Ketua Pengabdi 

 

(Nama lengkap)                                                                    (Nama lengkap) 

NIP                                                                                        NIP 

 

Menyetujui, 

Dekan FISIP Universitas Andalas 

 

Tanda tangan  

(Nama lengkap)  

NIP 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Sistematika Laporan Akhir 

 

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………………. 

RINGKASAN………………………………………………………………………………... 

PRAKATA…………………………………………………………………………………… 

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………. 

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………… 

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………… 

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………………………… 

 

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………… 

Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………………………. 

Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka berpikir, dan bagaimana kegiatan dilakukan 

dengan memanfaatkan berbagai Pustaka yang relevan 

BAB III MATERI DAN METODE………………………………………………………… 

Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak sasaran dan 

metode yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………………….. 

Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian dibahas dengan berbagai acuan 

yang ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………………………… 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………… 

LAMPIRAN………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

FORMULIR PENILAIAN USUL 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS 

JURUSAN/KELOMPOK DOSEN 

 

I. Identitas Program 

1. Judul    : …………………………………………… 

2. Ketua Tim pengusul  : …………………………………………… 

3. Bidang Ilmu   : …………………………………………… 

4. Jumlah Anggota  : ……… orang 

5. Belanja yang disetujui  : Rp…………………………………………… 

 

II. Kriteria dan Acuan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

No. Kriteria Acuan PKM Bobot (%) SKOR NILAI 

1 Masalah yang 

ditangani 

a. Judul 

b. Pendahuluan 

c. Tinjauan Pustaka 

d. Perumusan Masalah 

25   

2 Tujuan dan Manfaat e. Tujuan 

f. Manfaat 

20   

3 Kerangka Berpikir g. Pemecahan Masalah 

h. Khalayak Sasaran 

antara yang strategis 

i. Keterkaitan 

j. Metode Kegiatan 

25   

4 Evaluasi k. Rancangan Evaluasi 10   

5 Visibilitas Penerapan 

Ipteks 

l. Rancangan dan Jadwal 

m. Organisasi Pelaksana 

n. Rencana Belanja 

o. Lain-Lain 

20   

 JUMLAH  100   

 
Catatan: 

- Skor: 2,4 atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik) 

- Nilai diterima: >350 

- Hasil Penilaian  : Diterima/Ditolak* (coret salah satu) 

- Alasan Penolakan : ……………………………………………………… 

- Saran Rekomendasi : ……………………………………………………… 

 

 

Padang, tgl/bln/thn 

 

 

 

___________________________ 


