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SAMBUTAN KETUA STAIN BENGKALIS 

 

Buku Panduan Penyusunan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi 

Dosen STAIN Bengkalis disusun oleh Tim P3M untuk seluruh Program Studi dari berbagai 

disiplin keilmuan di Lingkungan STAIN Bengkalis. Buku Panduan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas Program Pengabdian kepada Masyarakat di STAIN Bengkalis, terutama 

mengenai keluarnya yang harus terukur dan harus dipublikasikan di tingkat domestik maupun 

Internasional. 

Diharapkan, para pengguna mendapatkan informasi yang lengkap untuk mengikuti 

perkembangan yang ada. Buku Panduan seperti ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan 

memperoleh informasi yang disebabkan oleh sering tidak terdomunentasinya dengan baik 

berbagai dokumen dan kebaruannya. Perlu lebih disadari bahwa kegiatan PKM tidak hanya 

merupakan pengabdian tanpa basis Ilmiah yang jelas tetapi merupakan suatu wahana penerapan 

hasil penelitian dan pendidikan kepada khalayak sasaran yang memerlukan. Buku Panduan ini 

diharapkan juga dapat memperlancar pertanggungjawabkan administrasi berbagai pihak terkait, 

namun sama sekali dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan. Atas terbit 

Buku Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Bengkalis ini 

kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua 

anggota Tim Penyusun hingga terbitnya Buku Panduan ini. 

 

                                                     Bengkalis, 5 Januari 2022 

Ketua, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 

 

 

 

 

Prof.Dr.H.Samsul Nizar, M.Ag 

NIP. 19701024199703001 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Buku yang sedang anda baca merupakan Buku Panduan Pengabdikan Kepada Masyarakat 

(PKM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis tahun 2022. Buku panduan ini 

merupakan pedoman bagi para dosen tetap STAIN Bengkalis dalam rangka melakukan kegiatan 

pengabdian sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi. Tujuannya, agar pengabdian para dosen 

bisa dirasakan bukan sebatas secara langsung kepada masyarakat, juga mampu menyumbangkan 

pemikiran ilmiah yang terdokumentasi pada hasil pengabdian tersebut baik dalam wujud 

document ilmiah yang belum diterbitkan atau sudah diterbitkan di jurnal atau dalam wujud buku. 

Memang beberapa waktu lalu ada beberapa pertanyaan dari sebagian dosen berkaitan 

dengan PKM, tentang bentuk, model, jenis, pembiayaan dan luaran (output dalam dunia ilmiah) 

apakah dalam wujud seni, rintisan teknologi sederhana, teknologi tepat guna, buku dan jurnal. 

Pertanyaan ini merupakan sesuatu yang wajar mengingat lapangan pkm juga cukup luas yang 

bisa digali atau dilaksanakan oleh para dosen. Namun ketika dikonstruksikan pada persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan akreditasi, justru pertanyaan assessor mengerucut pada PKM 

yang melahirkan produk sebagaimana yang di atas tadi dengan besaran biaya yang dikeluarkan 

dan sumber-sumber biaya tersebut. 

Pertimbangan-pertimbangan di atas maka Tim P3M memandang perlu untuk menyusun 

buku pedoman panduan PKM sebagaimana yang diperlukan dalam proses akreditasi dan juga 

sebagai langkah awal arah dan model PKM yang mampu melahirkan kemanfaatan dalam dunia 

penelitian ilmiah. Tentu saja, penelitian PKM ini tidak boleh lepas dari visi dan misi dari STAIN 

Bengkalis. 

Semoga buku pedoman ini bisa memberi kemanfaatan bagi dosen, prodi, institusi dan juga 

masyarakat secara luas sebagai wujud pengabdian dan kecintaan terhadap NKRI yang sedang 

membangun. Atas segala kekurangan dalam penyusunan buku panduan PKM, kami mohon maaf. 

Terima kasih atas Kritik dan saran membangun kepada kami. 

 

 

Bengkalis, 5 Januari 2022 

Kepala P3M, 

 

 

 

 

Imam Ghozali 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian  

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat [PKM] merupakan bagian dari ruh 

perguruan tinggi dalam rangka menjabarkan kurikulum pendidikan sesuai dengan 

falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan 

pandangan hidup suatu bangsa.
1
 

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Adapun pengabdian kepada masyarakat menurut buku panduan 

pelaksaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan DP2M 

Ditjen Dikti (Edisi, 2015) merupakan pengamalan ipteks yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada 

masyarakat (diluar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) 

yang membutuhkannnya dalam upaya menyukseskan pembangunan dan 

pengambangan manusia pembangunan. Pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi dapat dipersepsikan sebagai industri pelayanan, dikembangkan antara lain 

dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, 

pengembangan wilayah, kegiatan penelitian dan kuliah kerja nyata. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai industry pelayanan 

haruslah memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan 

pemilik kepentingan atau stakeholders (baik pemilik kepentingan eksternal yakni 

mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain yang 

memanfaatkan hasil pendidikan tinggi maupun pemilik kepentingan internal yakni 

dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis) secara terpadu, 

harmonis, dan sinergis. Disamping itu, kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan 

dengan megnanut azas kesinambungan dan azas edukatif.  

Agar pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

dengan uraian di atas, diperlukan adanya batasan pengertian, ketentuan-ketentuan, 

persyaratan dan/atau prosedur dalam pelaksanaannya. 

 

 

                                                             
1 Zainal Arifin, “Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum,” 5th ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2017), 1–322. 



B. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat  

Jenis pengabdian kepada masyarakat di STAIN Bengkalis dibedakan atas dasar 

bentuk, kewenangan pelaksana, jumlah pelaksana dan sumber dana. 

1. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan bentuknya  

Berdasarkan bentuknya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas 

pengabdian (berdasarkan) kepakaran dan pengabdian (dalam rangka) transfer 

teknologi. Pengabdian kepakaran adalah pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmunya. Pengabdian kepakaran ini 

dapat dilakukan antara lain dalam bentuk : (1) Penyuluhan, (2) Pelatihan, dan 

Pendampingan. Adapun pengabdian transfer teknologi adalah pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen berdasarkan hasil-hasil penelitian yang 

akan diterapkan (diaplikasikan) kepada masyarakat. 

2. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kewenangan  

Berdasarkan kewenangannya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas 

pengabdian kepada masyarakat yang bersifat mandiri dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat latihan (magang). Pengabdian mandiri adalah pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang telah memiliki jabatan 

akademik. Adapaun pengabdian latihan (magang) adalah pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang belum atau sudah memiliki jabatan 

akademik. 

3. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan jumlah pelaksana 

Berdasarkan jumlah pelaksananya, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas 

pengabdian kepada masyarakat perseorangan dan pengabdian kepada masyarakat 

kelompok. Pengabdian kepada masyarakat perseorangan adalah pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan. Adapaun pengabdian 

kepada masyarakat kelompok adalah pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan secara berkelompok adalah pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan secara berkelompok baik dalam bidang ilmu serumpun maupun 

interdisipliner. 

4. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan sumber anggaran  

Berdasarkan sumber anggaran, pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas 

pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari BOPTN atau Litapdimas, 

internal STAIN, kerjasama dari berbagai pihak seperti Pemda, perusahaan, dan 

anggaran mandiri. 



5. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan anggaran dari Bengkalis  

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari STAIN Bengkalis 

diberdakan atas pengabdian kepada masyarakat regular dan pengabdian kepada 

masyarakat non-reguler. 

a. Pengabdian kepada masyarakat regular 

Pengabdian kepada masyarakat regular adalah pengabdian kepada masyarakat 

yang dilaksanakan berdasarkan usulan usulan dosen tersebut atau tawaran p3m 

stain bengkalis. Usulan atau penawaran dilaksanakan setiap awal semester. 

Batas waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyampaian 

laporan pelaksanaannya selambat-lambatnya pada akhir semester terkait. 

Untuk pengabdian kepada masyarakat ini, dosen dapat mengajukan usulan ke 

P3M setiap semester sekali. Apabla seorang dosen belum menyampaikan 

laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dosen tersebut tidak 

diizinkan untuk mengajukan usulan baru. 

b. Pengabdian kepada masyarakat non-reguler 

Pengabdian kepada masyarakat non-reguler adalah pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan (a) permintaan dari masyarakat, 

lembaga ataupun instansi dan (b) penugasan Institusi STAIN Bengkalis atas 

pertimbangan khusus/strategis. Pengabdian kepada masyarakat non-reguler 

atas permintaan dari masyarakat, lembaga ataupun instansi dapat diberi 

anggaran apabila ada surat permintaan yang ditunjukan kepada institusi. 

Apabila permintaan tidak dialamatkan kepada institusi. Pengabdian kepada 

masyarakat nonreguler yang dilaksanakan atas dasar permintaan masyarakat, 

lembaga, ataupun instansi tersebut akan diberikan anggaran apabila anggaran 

institusi tersedia. Apabila sudah tidak tersedia, surat tugas akan dikeluargakan 

dengan catatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan 

tidak termasuk ke dalam pengabdian kepada masyarakat nonreguler, melainkan 

pengabdian kepada masyarakat anggaran mandiri. 

c. Pengabdian kepada masyarakat anggaran mandiri  

Pengabdian kepada masyarakat anggaran mandiri adalah kegiatan kepada 

masyarakat yang dilaksanakan dengan anggaran mandiri (anggaran pribadi 

yang dikeluarkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat). Jenis 

pengabdian ini tetap diakui sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh dosen mengingat seorang dosen tetap berkewajiban untuk 



melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meskipun anggaran 

terbatas atau bahkan tidak tersedia. Para dosen yang akan melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat jenis ini terlebih dahulu harus mengajukan 

surat permohonan ke bagian umum sebagai dasar institusi utnuk menerbitkan 

surat tugas. 

d. Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar STAIN Bengkalis 

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar STAIN Bengkalis 

adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan 

anggaran yang berumber dari luar STAIN Bengkalis. Anggaran tersebut 

misalnya bersumber dari (1) ditjen dikti, (2)  lembaga atau instansi di luar 

Kementrian Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENGELOLAAN 

 

Dalam bab ini akan dibicarakan dua hal penting, yakni ketentuan pelaksanaan, prosedur 

pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat dan kewajiban pelaksana. 

A. Ketentuan Pelaksanan 

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap STAIN Bengkalis. 

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan atas dasar permintaan 

dari masyarakat dan/ atau atas dasar rencana/inisiatif sendiri. 

3. Dalam mengusulkan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengusul harus 

mendeskripsikan kegiatan dengan memasukkan semua hal yang terkait dengan 

penjenisan di atas, yakni pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan, 

pendampningan, atau pelatihan (untuk layanan kepakaran ) atau transfer teknologi; 

bersifat mandiri atau latihan (magang), dilaksanakan perseorangan atau kelompok dan 

dengan anggaran bersumber dari STAIN Bengkalis atau dari luar STAIN Bengkalis, 

termasuk anggaran mandiri. Perlu diketahui bahwa kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat mandiri dilakukan oleh dosen yang telah memiliki jabatan 

akademik. 

4. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihitung 1 SKS apabila kegiatan 

pengabdian itu dilaksanakan selama 50 jam dengan rincian sebagai berikut: 

a. Untuk persiapan, perizinan, dan pelaporan maksimal 8 jam. 

b. Untuk pelaksanaan minimal 26 jam. 

1) Untuk pertemuan perencanaan kegiatan maksimal 2 jam, 

2) Untuk pelaksanaan kegiatan 22 jam 

3) Untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maksimal 2 jam 

c. Untuk perjalanan maksimal 16 jam 

5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teoritik (misalnya penyuluhan) 

paling sedikit diikuti oleh 20 peserta dan bukan hanya setingkat RT minimal setingkat 

pedukuhan. 

6. Pengabdian dengan sumber dari STAIN Bengkalis 

a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan 

penganggarannya melalui nego costing dilaksanakan melalui penawaran pada 

setiap awal semester dan melalui penugasan Ketua STAIN Bengkalis. 



b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas dasar 

permintaan masyarakat, lembaga, atau instansi, serta penugasan khusus atas 

pertimbangan Ketua STAIN Bengkalis.  

c. Kegiatan pengabdian atas permintaan masyarakat yang telah didanai dari 

lembaga luar (pihak penyelenggara) maka tidak didanai lagi oleh Institusi. 

7. Pengabdian dengan sumber dana dari luar STAIN Bengkalis diberlakukan dengan 

aturan atau ketentuan tersendiri, disesuaikan dengan ketentuan atau aturan pemberi 

dana. 

B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat  

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen diwajibkan mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan P3M. dalam hal ini, P3M merupakan pusat koordinasi, 

mediasi, fasilitasi bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STAIN 

Bengkalis dibedakan atas dasar sumber anggaran kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan. 

1. Prosedur Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat 

a. Prosedur I 

1) P3M menyampaikan pengumuman dan penawaran kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

2) Dosen mengajukan surat usulan pengabdian kepada masyarakat dengan 

dilampiri proposal ke Ketua STAIN Bengkalis melalui bagian umum.  

Catatan: 

Jika pengusul melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat, nama mahasiswa harus dicantumkan. Dalam hal ini 

prioritas tugas dan tanggungjawab tetap pada dosen. 

3) Kepala P3M membuat surat tugas kepada dosen setelah mendapat disposisi 

dari bagian umum. 

4) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

5) Dosen mengumpulkan laporan pelaksanaan pengabdian dan diserahkan ke 

P3M. 

Catatan: 

a) Dosen yang akan melakukan pengabdian terlebih dahulu meminta nota 

dinas dari kaprodi masing-masing. 



b) Ketua program studi atau dosen bersangkutan wajib menyerahkan 

daftar dosen beserta kepakarannya ke bagian umum. 

c) Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan waktu 50 jam ( 

yang dapat diakui bobot sebesar 1 SKS). Untuk kepentingan tersebut, 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyampaikan jadwal 

kegiatan ke P3M. 

6) Dosen menyampaikan laporan ke P3M tentang pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Hard Copy dan PDF 

dan dikirim langsung di google form P3M. 

b. Prosedur II 

1) P3M menerima surat permintaan pengabdian kepada masyarakat dari 

pemilik kepentingan (stakeholder) eksternal. 

2) Ketua STAIN memberikan tugas kepada dosen melalui kepala P3M sesuai 

dengan kepakarannya. 

Catatan: 

d) Dosen yang akan melakukan pengabdian terlebih dahulu meminta nota 

dinas dari kaprodi masing-masing. 

e) Ketua program studi atau dosen bersangkutan wajib menyerahkan 

daftar dosen beserta kepakarannya ke bagian umum. 

3) Kepala P3M memberikan surat tugas. 

4) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

5) Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat kepada P3M. 

6) Dosen menyampaikan laporan P3M tentang pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk hard copy dan PDF 

dan dikirim langsung di google form P3M. 

 

c. Prosedur III 

 

1. P3M menyusun rencana kegiatan atau P3M menerima permintaan 

pengabdian kepada masyarakat dari pemilik kepentingan (stakeholder) 

internal. 

2. Ketua STAIN memberikan tugas kepada dosen sesuai dengan 

kepakarannya. 



3. Ketua STAIN memberikan surat tugas. 

4. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Dosen meminta surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ke P3M. 

6. Dosen menyampaikan laporan ke P3M tentang pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk PDF yang dikirim ke 

google form P3M. 

2. Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Anggaran Mandiri   

a. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran mandiri dilakukan 

atas inisiatif dosen dan tanpa diberikan anggaran dari STAIN Bengkalis. 

b. Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran mandiri dilaksanakan dengan 

prosedur IV berikut: 

1) Dosen memasukan Surat Permohonan sekaligus Proposal Penelitian 

Pengabdian Mandiri ke Bagian Umum. 

2) Kepala P3M memberikan tugas kepada dosen setelah mendapat disposisi 

dari bagian umum.  

a) Dosen yang akan melakukan pengabdian terlebih dahulu meminta nota 

dinas dari kaprodi masing-masing. 

b) Ketua program studi atau dosen bersangkutan wajib menyerahkan 

daftar dosen beserta kepakarannya ke bagian umum. 

3) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

4) Dosen menyampaikan laporan ke P3M tentang pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk hard copy dan PDF 

yang langsung dikirim ke google form P3M. 

 

3. Pengabdian dengan sumber dana dari luar  

Merupakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan 

sumber dana dari luar STAIN Dengkalis baik dari Dikti, Litapdimas ataupun 

anggaran dari lembaga instansi di luar Dikti dan Litapdimas baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Untuk pengabdian tersebut P3M akan memberikan penawaran 

melalui pengumuman baik melalui laman (website) P3M dan atau melalui surat 

prosedur kegiatan pengabdian dengan sumber dana dari luar STAIN Bengkalis 

akan diatur tersendiri menyesuaikan dengan aturan dari pemberi (sumber) dana. 

 



C. Kewajiban Pelaksana 

Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban 

sebagai berikut: 

1. Terlibat aktif sejak dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

2. Mempertanggungjawabkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dengan 

menyampaikan laporan ke P3M selambat-lambatnya sebulan setelah pelaksanaan 

(khusus yang diselenggarakan pada akhir semester, laporan harus disampaikan ke 

P3M selambat-lambatnya semester tersebut berakhir). 

3. Menjaga citra lembaga maupun pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN 

 

 

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan memperhatikan 

ketentuan berikut: 

A. TIPOLOGI PENULISAN  

1. Warna cover hijau 

2. Batas (margin) atas, bawah, kiri dan kanan masing-masing 4 cm, 3 cm, 4 cm dan 3 

cm. 

3. Jenis huruf (font) adalah new time roman dengan ukuran diatur sebagai berikut: 

a. Jenis bab : 14 pt, kapital (uppercase), cetak tebal (bold). 

b. Sub judul pertama: 12 pt, kapital (uppercase) pada awal kata, cetak tebal 

(bold). 

c. Kutipan atau citasi naskah menggunakan sistem footnote dan menggunakan 

aplikasi citasi Mendeley atau Zotero. 

d. Sumber kutipan berasal dari jurnal sebanyak 70 %, selain jurnal 30 %. 

e. Naskah : 12 pt. 

f. Jarak antarbaris tulisan (spasi) diatur sebagai berikut: 

1) Judul bab diketik dengan spasi tunggal. 

2) Naskah diketik dengan spasi ganda. 

3) Jarak judul bab dengan naskah tiga kali spasi tunggal. 

B. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL  

1. Judul 

Singkat dan cukup spesifik dan jelas menggambarkan kegiatan penerapan ilmu 

pengetahuan berkaitan dengan bidang keilmuan : pendidikan, keagamaan, syariah, 

ekonomi islam dan dakwah yang disesuaikan dengan program studi masing-

masing yang tetap mengacu kepada visi-misi stain bengkalis. Judul tidak boleh 

lebih dari 14 kata. 

2. Halaman usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (terlampir). 

3. Ringkasan abstrak 

Abstrak berisi tujuan dan target yang diinginkan serta metode yang akan dipakai 

dalam kegiatan pengabdian tersebut serta hasil-hasil yang diharapkan. Jumlah kata 

dalam abstrak 200-250 kata diketik dengan jarak 1 spasi. Kata kunci berjumlah 3-6 

kata. 



4. Bab I Pendahuluan  

Bab pendahuluan mendiskripsikan gambaran umum dan sasaran yang akan 

dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang 

diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

5. Bab II Perumusan Masalah  

Rumusan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan ruan 

lingkup yang menjadi batasan kegiatan yang akan dilakukan. 

6. Bab III tujuan, luaran dan konstribusi pengabdian 

Rumusan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru 

yang diharapkan terwujud setelah kegiatan selesai. Rumusan tujuan hendaknya 

jelas dan dapat diukur. 

Gambaran luaran dan konstribusi pengabdikan masyarakat yang menjadi sasaran 

kegiatan, setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai. 

7. Bab IV Tinjauan Pustaka 

Uraian dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

kegiatan yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan 

bahan yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian yang akan diterapkan. Tinjauan 

pustaka mengacu pada daftar pustaka yang disajikan di lampiran. 

8. Bab V Metode Pelaksanaan  

Gambaran cara kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dibuat secara jelas dan 

terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada pada hasil-hasil penelitian yang menjadi fokus 

nya dalam bidang penelitian di program studi masing-masing. 

9. Daftar pustaka  

10. Lampiran-lampiran  

a. Lampiran 1. Personalia pengabdian kepada masyarakat. 

b. Lampiran 2. Jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Lampiran 3. Prakiraan usul anggaran pengabdian kepada masyarakat. 

d. Lampiran 4. Daftar riwayat hidup ketua dan anggota pelaksana. 

C. Penilaian proposal  

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan 

perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan 

dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada lima kriteria yaitu : 

1. Permasalahan/tema yang diusung. 



2. Tinjauan dan manfaat kegiatan. 

3. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan. 

4. Penilaian selama kegiatan. 

5. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan. 

D. Sistematika Penulisan Laporan 

Setelah selesai melaksanakan kegiatan masyarakat, pelaksana kegiatan wajib membuat 

dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kepada institusi. Isi dan 

sistematika laporan kegiatan sebagai berikut: 

1. Halaman judul  

2. Halaman pengesahan  

3. Lembaran bebas plagiasi 

4. Ringkasan abstrak 

5. Kata pengantar 

6. Daftar isi  

7. Daftar gambar 

8. Daftar tabel  

9. Daftar lampiran  

10. Bab I Pendahuluan  

a. Analisis situasi  

b. Permasalahan  

c. Solusi yang ditawarkan  

11. Bab II Target Dan Luaran  

a. Target Pengabdian  

b. Luaran Pengabdian  

12. Bab III Metode Pelaksana 

13. Bab IV Hasil yang Dicapai 

14. Bab V Rencana Tahapan Berikutnya  

15. Bab VI Simpulan dan Saran  

16. Daftar Pustaka 

17. Lampiran-Lampiran  

 

E. Reviewer Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Setiap satu unit kegiatan pengabdian masyarakat akan dibimbing oleh seorang 

reviewer. 



2. Setiap reviewer harus mematuhi kode etik. 

3. Reviewer adalah orang yang ditugaskan oleh ketua stain bengkalis untuk menjadi 

reviewer pengabdian masyarakat. 

4. Reviewer minimal berpendidikan s3 dengan jabatan fungsional minimal lektor, 

berpengalaman dalam melakukan penabdian masyarakat. 

5. Tugas reviewer adalah : 

a. Menilai/menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak 

dengan mengacu pada buku panduan pengabdian masyarakat stain bengkalis 

untuk mendapatkan dana pengabdian masyarakat. 

b. Mendampingi dosen selama melakukan pengabdian masyarakat untuk 

memastikan bahwa pengabdian masyarakat dilakukan secara benar sesuai 

dengan jadwal dan ketentuan. 

c. Mereview/ menilai naskah laporan hasil pengabdian masyarakat yang telah 

dibuat oleh dosen. 

d. Melaksanakan seminar hasil pengabdian masyarakat. 

e. Menandatangani naskah laporan pengabdian masyarakat dosen yang 

didampinginya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Buku panduan pengabdian kepada masyarakat yang ditulis oleh P3M STAIN Bengkalis 

merupakan rujukan bagi para peneliti baik dosen, para pegawai dilingkungan STAIN 

Bengkalis, dan para mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Buku rujukan 

harus menjadi panduan bagi para peneliti agar setiap penelitian pengabdian masyarakat 

bisa mematuhi aturan-aturan yang ada dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat 

sehingga bisa terdokumentasi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Lampiran-lampiran  

 

 

 

PROPOSAL  

PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

 

 
 

 

 

 

PENYULUHAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 PADA MASYARAKAT DI 

KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 

2021 

 

 

 

Pengabdian Ini Dibiayai oleh: 

Dana Mandiri Pengabdian Tahun .... 

 

 

OLEH : 

                                                   Ketua Peneliti : Imam Mawardi   

                                                   NIDN              : 2001017404 

                                                  Anggota           : 

1. Angga 

2. Purnama Sari 

3. Setiabudi 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKALIS 

2022 
 

 

 

 



 

USULAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1 Judul kegiatan 

pengabdian  

: Penyuluhan Program Vaksinasi Covid-19 Pada 

Masyarakat Di Kecamatan Sukamaju Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 2021 

 

2 Bentuk kegiatan  : Penyuluhan  

3 Jenis kegiatan  : Kelompok  

4 Target peserta  : 20 orang  

5 Ketua pelaksana    

 a. Nama lengkap : Imam Mawardi 

 b. Nidn  : 2001017404 

 c. Disiplin ilmu : Fikih Siyasah  

 d. Pangkat/golongan : Lektor/III d 

 e. Jabatan  : Kepala P3M 

 f. Program studi  : Hukum Keluarga Islam/HKI 

 g. Email:  : imamghozaliokemas@gmail.com 

6 Anggota    

 a. Anggota 1 : 1. Angga  

 b. Anggota 2 : 2. Purnamasari  

 c. Anggota 3 : 3. Setiabudi  

7 Lokasi Pengabdian  : Kecamatan sukamaju, kab. Kepulauan meranti  

8 Waktu kegiatan  : 2 hari  

9 Jenis biaya pengabdian  : Mandiri  

10 Jumlah biaya  : Rp. 1000.000,00 

 Terbilang : Satu juta rupiah  

11 Luaran/ output  : 1. Jurnal pengabdian kepada masyarakat 

  : 2. Buku  

  : 3. HKI 

 

                                                                                        Bengkalis, 10 Januari 2022 

 

Mengetahui, 

 Kordinator Penelitian                                Ketua Pelaksana 

 

 

 

Riki Astafi M.Pd                        Imam Mawardi 

 

Mengetahui, 

Kepala P3M STAIN Bengkalis  

 

 

 

Dr. Imam Ghozali, SH, M.Pd.I 



 

LAMPIRAN PERSONALIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

No Nama Lengkap Jabatan Fungsional Program Studi Alokasi Waktu 

     

     

     

     

     

     

     

 

JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Tahapan Pelaksanan Pengabdian Waktu Pelaksanaan Pengabdian 

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli 

Persiapan Pengabdian         

Pelaksanaan Pengabdian         

Pengumpulan Data         

Analisis Data         

Penyusunan Laporan         

Publikasi Ilmiah        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI 

 

 

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini: 

 

Nama          :  IMAM MAWARDI  

Jabatan        :  Dosen Tetap PNS/Non-PNS 

Unit Kerja   :  STAIN Bengkalis 

Alamat        :  

 

Dengan Ini Menyatakan Bahwa: 

1. Judul penelitian Mandiri ” FORMAT ULANG MATERI KHILAFAH  BUKU 

FIKIH KELAS XII PADA KURIKULUM 2013” Merupakan Karya Orisinil Saya 

Dalam Melakukan Penelitian mandiri. 

1. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan 

penelitian saya dan tim merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan 

bertanggung jawab untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di 

STAIN Bengkalis selama 2 tahun berturut-turut. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat digunakan sebagai mestinya. 

 

Bengkalis, 7 Januari 2022 

Peneliti,  

 

 

 

IMAM MAWARDI 

 

 



 
 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Laporan penelitian Pengabdian Mandiri yang berjudul “MELAKUKAN FORMAT 

ULANG MATERI KHILAFAH  BUKU FIKIH KELAS XII PADA 

KURIKULUM 2013 merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan oleh “IMAM MAWARDI, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria 

penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat P3M STAIN Bengkalis. 

 

 

Bengkalis, 7 Januari 2022 

Peneliti,  

 

IMAM MAWARDI  

NIP. 

 

 

                                                         Mengetahui,  

 

Kordinator Penelitian dan Jurna,                               Kepala P3M, 

 

 

Riki Astafi, M.Pd                                                     Dr. Imam Ghozali, M.Pd.I 

NIDN. 2027018901                                                   NIDN. 2001017404 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Biodata Peneliti  

1 Nama Lengkap  :  

2 NIDN :  

3 Disiplin Ilmu :  

4 Golongan Fungsional :  

5 Jabatan  :  

6 Alamat  :  

 Kantor  :  

 Rumah  :  

7 Email: :  

B. Mata Kuliah Diampu 

 1. Prodi.... :  

 2. Prodi ... :  

 3. Prodi .... :  

 4. Prodi .... :  

C. Riwayat Pendidikan  

 Strata 1 :  

 Strata 2 :  

 Strata 3 :  

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dua Tahun Terakhir  

 1. Biaya Mandiri :  

 2. Biaya ...... :  

 3. Biaya ...... :  

 4. Biaya .... :  

E. Pengalaman Penelitian Dua Tahun Terakhir  

 1. Biaya ... :  

 2. Biaya ... :  

 3. Biaya ... :  

 4. Biaya  :  

 5. Biaya .... :  

 

                                            Bengkalis, ........ 

                                             Ketua Pelaksana, 

 

 

                                           NAMA DOSEN  

                                   NIDN....... 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAT PENILAIAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Identitas  

1. Judul                             : .............................................................................. 

2. Ketua Tim Pengusul     : .............................................................................. 

3. Bidang Ilmu                  : ............................................................................... 

4. Jumlah Anggota            : .............................................................................. 

5. Belanja Yang Disetujui : .............................................................................. 

 

Kriteria Dan Acuan Penilaian  

 

NO KRITERIA BOBOT 

NILAI (%) 

ANGKA HURUF 

1 Masalah Yang Ditangani: 

a. Judul  

b. Pendahuluan  

c. Tinjauan Pustaka 

d. Perumusan Masalah  

25   

2 Tujuan Dan Manfaat Penelitian Pengabdian  20   

3 Bentuk Kegiata : 

a. Pemecahan Masalah  

b. Khalayak Sasaran Antara Yang 

Strategis 

c. Keterkaitan  

d. Metode Kegiatan  

25   

4 Evaluasi : 

a. Rancangan  

b. Evaluasi  

10   

5 Fisibilitas Penerapan: 

a. Rencana Dan Jadwal  

b. Organisasi Pelaksana  

c. Rencana Belanja 

d. Dan Lain-Lain  

20   

 JUMLAH  100   

 

Keterangan : 

1. Nilai 85 – 100 = A 

2. Nilai 75 –  84  = B 

3. Nilai 65 –  74  = C 

4. Nilai 55 –  64  = D 

5. Nilai   0 –  54  = Tidak Lulus 

Hasil Penilaian : DITERIMA / DITERIMA PERBAIKAN / DITOLAK  

Saran Rekomendasi : ............ 

Bengkalis,......... 

Penguji/Reviewer  

 

 

NAMA PENGUJI 

NIDN. 

 



RENCANA ANGGARAN BELANJA  

PENELITIAN PENGABDIAN MANDIRI PADA JUDUL  

MELAKUKAN FORMAT ULANG MATERI KHILAFAH  BUKU FIKIH KELAS XII 

PADA KURIKULUM 2013 

TAHUN 2022 

 

NO JENIS KEGIATAN VOL SATUAN HARGA JUMLAH  

  SET    

A Pra kegiatan       

 FGD analisa teori penelitian       

1 Honor Narasumber  1 2 JPL Rp.  900.000 Rp. 1,800.000 

2 Honor Moderator  1 1 JPL Rp.  450.000 Rp.    450.000 

3 Pembelian Buku  35 1 - Rp.    65.000 Rp. 2.275.000 

4 Paket Pengiriman Buku 1 1  Rp.  670.000 Rp.    670.000 

5 Penerbitan Buku  1 6  Rp.  877.000 Rp.    877.000 

4 Transportasi lokal Peserta  45 1 - Rp.    65.000 Rp. 3.375.000 

4 Nasi Kotak  45 1 - Rp.    45.000 Rp. 2.025.000 

5 Snack  45 1 - Rp.    15.000 Rp.    675.000 

B Pelaksanaan       

 FGD Analisa Teori Penelitian       

1 Honor Narasumber  1 2 JPL  Rp.   900.000 Rp. 1.800.000 

2 Honor Moderator  1 1 JPL Rp.  450.000 Rp.    450.000 

3 Nasi Kotak  45 1 - Rp.    45.000 Rp. 2.025.000 

4 Snack 45 1 - Rp.    25.000 Rp.    675.000 

C ATK      

1 Baleho ( 1x4 M)  1 2  Rp.   145.000 Rp.    290.000 

2 Kertas HVS 4A  1 1  Rp.     60.000 Rp.      60.000 

3 Matere  1 4  Rp.       7.000 Rp.      28.000 

 Jumlah      Rp.15.000.000 

 



HALAMAN  KETERLIBATAN MAHASISWA 

DALAM  PROSES PENGABDIAN DOSEN  

(Minimal 2 orang Mahasiswa)  

 

No Nama Mahasiswa NIM Bentuk Keterlibatan Tanda Tangan Mahasiswa 

1     

2     

3     

 
 

Menyetujui  

Ketua Prodi   

  

  

 

Nama. 

NIDN. 

Bengkalis,  ............... 

 

Ketua Peneliti,  

  

  

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

NIDN. .................. 

 


