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SUMBER DAYA

Pengabdian Dana Non DRPM

Unit Usaha Kampus

Kelembagaan Pengabdian

Unit Fasilitas Penunjang



Kegiatan Pengabdian Non DRPM

Jenis kegiatan pengabdian dan besar dana yang telah diperoleh oleh PT dari
program pendanaan Non DRPM (CSR, Pemda, Internal PT, Instansi Swasta atau
Pemerintah, Kerjasama, Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat, dll).

Kegiatan Pengabdian Non DRPM Tidak Valid

• Bukan merupakan pengabdian masyarakat non DRPM.

• Dokumen laporan belum disyahkan, tidak distempel atau tidak ditandatangani.

• Dokumen laporan dientri lebih dari sekali.

• Dokumen laporan terindikasi hasil manipulasi.

• Dokumen sebagai narasumber tidak lengkap (surat permintaan, sertifikat/surat
keterangan).

• Dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan yang didaftarkan/dientri.

• Kegiatan dilaksanakan di kampus sendiri.



Kegiatan Pengabdian Non DRPM Tidak Valid (lanjutan)
• Mitra sasaran kegiatan tidak jelas.

• Pelaksanaan kegiatan bukan pada tahun yang tepat.

• Pengesahan dokumen laporan dilakukan sebelum kegiatan berakhir.

• Substansi dokumen bukan laporan pengabdian.

• Substansi dokumen laporan tidak sesuai standar minimal (cover, pengesahan, 
ringkasan, isi laporan, surat permintaan mitra, surat keterangan mitra.

• Sumber dana dan besaran dana tidak jelas.

• Tahun dokumen laporan tidak sesuai dengan tahun penilaian.

• Terdapat ketidaksesuaian antara cover dengan pengesahan atau dengan
dokumen penunjang lainnya.

• Tidak ada dokumen pendukung atau dokumen pendukung tidak terbaca.

• Tidak ada/tidak jelas kapan periode waktu pelaksanaannya (hari, minggu, 
bulan, dst.



Unit Usaha Kampus

Unit Usaha kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis hasil dari penelitian
yang dimiliki dan dikelola oleh PT.

Unit Usaha Kampus Tidak Valid

• Bukan termasuk klasifikasi unit usaha kampus.

• Bukan termasuk Unit Usaha hasil produk Iptek.

• Dokumen pendukung tidak sesuai.

• Entry dua kali.

• Tidak ada dokumen pendukung.



Kelembagaan Pengabdian

Bentuk kelembagaan pengabdian yang ada di PT.

SK Pendirian Tidak Valid

• Bukan merupakan SK Pendirian Lembaga Pengabdian.

• Dokumen SK atau dokumen penunjangnya tidak bisa dibuka/tidak bisa dibaca.

• Dokumen SK Pendirian belumdisyahkan/belum ada stempel/tanda tangan.

• Dokumen SK Pendirian tidak diunggah.

• Dokumen SK Pendirian tidak lengkap.

• SK Pendirian Lembaga dibuat setelah tahun penilaian.

Nilai Kelayakan Kantor Tidak Valid

• Data ruang tidak valid



Unit Fasilitas Penunjang

Unit fasilitas penunjang yang dimiliki PT dalam rangka menunjang kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dapat berupa Pusat Studi/Kajian, 
Laboratorium/Studio, Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, Lahan/Kebun Percobaan, 
dan dalam bentuk lainnya yang sejenis.

Unit Fasilitas Penunjang Tidak Valid
• Bukan termasuk klasifikasi Unit Fasilitas Penunjang.

• Dokumen laporan dientri lebih dari sekali

• Dokumen pendukung tidak ada, kurang atau tidak sesuai.

• Dokumen SK belum disyahkan, seperti belum ada stempel lembaga dan tanda
tangan pejabat berwenang.

• Dokumen SK Pendirian/penunjang tidak sesuai dengan yang didaftarkan/dientri.



Unit Fasilitas Penunjang Tidak Valid (lanjutan)

• Fasilitas penunjang bukan untuk pengabdian masyarakat.

• Fasilitas penunjang merupakan milik lembaga/insitusi lain.

• Fasilitas penunjang tidak memenuhi standar minimal yaitu adanya fasilitas

utama yang dapat difungsikan.

• Nama fasilitas tidak sesuai dengan SK Pendirian.

• Tahun dokumen SK Pendirian setelah rentang waktu penilaian.



LUARAN

Publikasi di Jurnal

Publikasi di Media Massa

Pemakalah di Forum Ilmiah

Hak Kekayaan Intelektual

Luaran Iptek Lainnya

Mitra Berbadan Hukum

Buku

Wirausaha Mandiri



Publikasi di Jurnal

Data tahun publikasi, jenis publikasi (internasional, nasional terakreditasi, dan
nasional tidak terakreditasi), judul publikasi, nama jurnal, ISSN jurnal, URL jurnal, 
volume jurnal, nomor jurnal, halaman artikel, dosen sebagai penulis (NIDN, nama
dosen, program studi), penulis non-dosen (nama dan institusi), dan berkas jurnal.

Publikasi di Jurnal Tidak Valid

• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.

• Abstrak pada dokumen pendukung tidak ada.

• Artikel yang sama dientri lebih dari satu kali.

• Bukan termasuk klasifikasi Publikasi di Jurnal.

• Dokumen pendukung bukan berupa artikel yang diterbitkan di jurnal.



Publikasi di Jurnal Tidak Valid (lanjutan)

• Dokumen pendukung tidak ada.

• Informasi judul artikel pada dokumen pendukung tidak ada/tidak sesuai.

• Informasi nama jurnal pada dokumen pendukung tidak ada/tidak sesuai.

• Informasi nama penulis artikel pada dokumen pendukung tidak
ada/tidak sesuai.

• Informasi tahun, volume, nomor terbitan, ISSN pada dokumen
pendukung tidak ada/tidak sesuai.

• Kategori Jurnal (Internasional, Nasional terakreditasi, nasional tidak
terakreditasi ber ISSN) tidak sesuai.

• Substansi artikel bukan berupa penerapan iptek di masyarakat/industry.

• Substansi luaran tidak terkait dengan tema kegiatan.



Publikasi di Media Massa

Data Tahun Publikasi, Tanggal Publikasi, Judul, Nama Media (Koran, Majalah, 
Tabloid, Radio, Telivisi dan Media Online), Nama Media Volume, Nomor, Halaman, 
URL, Personil, dan Dokumen Pendukung. Sebagai penjelasan tambahan isian media 
yang telah dipilih dapat diperkaya datanya (rekaman suara/video yang di-online-
kan, siaran yang dapat akses, atau jenisk lainnya) dengan menunjukkan alamat URL.  
Misalnya data tersebut dapat diunggah di youtube atau alamat URL lainnya yang 
dapat di share. Dokumen pendukung yang diunggah dapat berupa naskah transkrip
atau hasil scan dokumen yang dimaksud.

Publikasi di Media Massa Tidak Valid

• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.

• Artikel yang sama dientri lebih dari satu kali.

• Bukan merupakan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Publikasi di Media Massa Tidak Valid (lanjutan)
• Bukan publikasi oleh dosen hasil penerapan iptek.

• Bukan termasuk klasifikasi Publikasi di Media Massa.

• Dokumen pendukung tidak memuat informasi nama pelaksana, lokasi kegiatan, tanggal
kegiatan, atau tema kegiatan.

• Informasi dokumen pendukung kurang lengkap (contoh: Nama Koran/Majalah, Tanggal
Terbit, dll).

• Kegiatan bersifat sesaat (semacam bakti sosial).

• Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang belum dilaksanakan atau masih dalam
perencanaan.

• Materi pendukung yang disampaikan tidak jelas/tidak ada bukti merupakan bagian dari
PKM.

• Objek pengabdian sudah didata, dilakukan di tempat dan tanggal yang sama.

• Objek pengabdian sudah didata (hanya pada media yang berbeda), dilakukan di tempat
dan tang yang sama.

• Substansi luaran tidak terkait dengan tema kegiatan.

• Tidak ada dokumen pendukung.



Pemakalah di Forum Ilmiah
Data  tahun pelaksanaan,  tingkat forum  ilmiah (internasional, nasional, dan regional), 
NIDN dosen sebagai pemakalah, nama dosen, program studi, judul makalah, nama forum, 
institusi penyelenggara, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, status sebagai
pemakalah (pemakalah biasa atau invited/keynote speaker), dan unggah berkas makalah.

Pemakalah di Forum Ilmiah Tidak Valid
• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.

• Bukan termasuk kategori Forum Ilmiah.

• Bukan termasuk klasifikasi Pemakalah di Forum Ilmiah.

• Dokumen diunggah bukan artikel prosiding yang disampaikan dalam forum ilmiah.

• Substansi luaran tidak terkait dengan tema kegiatan.

• Substansi tidak termasuk pengabdian kepada masyarakat.

• Tidak ada dokumen pendukung.

• Tidak ada informasi forum ilmiahdalam dokumen pendukung.



Hak Kekayaan Intelektual

Data tahun pelaksanaan, data dosen sebagai pengusul HKI (NIDN, nama, dan program 
studi), judul HKI, jenis HKI (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia
dagang, rahasia produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan
perlindungan topografi sirkuit terpadu), nomor pendaftaran, status (terdaftar atau
granted), nomor HKI, dan unggah dokumen HKI.

Hak Kekayaan Intelektual Tidak Valid

• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.
• Bukan termasuk klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual.
• Dokumen HKI dientri lebih dari sekali.
• Dokumen HKI tidak ada atau tidak diunggah.
• Dokumen HKI tidak sesuai substansi dan atau pengusulnya.
• Dokumen pendukung tidak dapat dibuka / tidak bisa dibaca.
• Hasil HKI bukan substansi pengabdian kepada masyarakat.
• HKI telah ditolak atau ditarik lagi.
• Masih dalam tahap pengajuan.
• Tahun dokumen tidak sesuai dengan tahun penilaian.



Luaran Iptek Lainnya

Data tahun pelaksanaan, dosen sebagai pelaksana (NIDN, nama, dan program 
studi), judul luaran, jenis luaran (model, prototip, desain, karya seni, rekayasa
sosial, dan teknologi tepat guna), deskripsi singkat luaran, dan unggah dokumen
terkait luaran.

Luaran Iptek Lainnya Tidak Valid

• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.

• Bukan termasuk klasifikasi Luaran Iptek Lainnya.

• Dokumen pendukung tidak sesuai atau tidak dilengkapi dengan
spesifikasi/desain yang lengkap.

• Jenis luaran tidak sesuai.

• Substansi luaran tidak terkait dengan tema kegiatan.

• Substansi tidak termasuk pengadian kepada masyarakat.

• Tidak ada deskripsi luaran iptek.

• Tidak ada dokumen pendukung.



Mitra Berbadan Hukum
Data mitra baru yang berbadan hukum akibat dari dampak pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat. Data yang diperlukan meliputi Nama Mitra, Bidang
Usaha, Lembaga Pemberi Status badan hukum, No. Badan Hukum dan data 
pendukung badan hukum berupa sertifikat atau yang lainnya.

Mitra Berbadan Hukum Tidak Valid
• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.

• Bukan termasuk klasifikasi Mitra Berbadan Hukum.

• Dokumen tidak lengkap/tidak sesuai.

• Luaran dientrikan lebih dari satu kali.

• Organisasi/institusi mitra bukan hasil bentukan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.

• Substansi luaran tidak terkait dengan tema kegiatan.

• Tahun perolehan tidak sesuai.

• Tidak ada dokumen pendukung.



Buku

Data tahun penerbitan, nama dosen sebagai penulis, NIDN, program studi, judul

buku, ISBN, jumlah halaman, dan penerbit. Buku yang dimaksud dapat berupa buku

ajar, buku teks, modul, panduan praktis, buku profil daerah, buku profil usaha, 

katalog kegiatan seni, katalog karya seni, novel, kumpulan puisi atau cerpen, buku

saku, kamus, monograf, biografi, tafsir, atlas, ensiklopedia, dan lain-lain.

Buku Tidak Valid

• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.

• Bukan berupa Buku.

• Buku yang sama sudah dientri lebih dari satu kali.

• Dokumen pendukung tidak terbaca.



Buku Tidak Valid (lanjutan)

• Informasi ISBN pada dokumen pendukung tidak ada/tidak sesuai.

• Informasi judul buku pada dokumen pendukung tidak ada/tidak sesuai.

• Informasi nama penulis pada dokumen pendukung tidak ada/tidak
sesuai.

• Informasi tahun terbit pada dokumen pendukung tidak ada/tidak sesuai.

• Substansi bukan termasuk implementasi iptek dalam kegiatan abdimas.

• Substansi luaran tidak terkait dengan tema kegiatan.

• Tidak ada dokumen pendukung.

• Tidak ada penerbit.



Wirausaha Mandiri

Data wirausaha baru mandiri (baik tenan ataupun masyarakat umum) yang 
lahir akibat dari dampak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

Data yang diperlukan meliputi Nama Wirausahawan, Deskripsi singkat usaha, 
dan dokumen pendukung yang membuktikan eksistensi dari wirausaha
tersebut.

Wirausaha Mandiri Tidak Valid

• Kegiatan dana Non DRPM tidak valid.

• Tidak ada dokumen pendukung.




