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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU.

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa dalam rangka meningkatkan pengabdian
masyarakat pada perguruan Tinggi k..[^-."r,Hindu, perlu ditetapkan pedoman dalam rangka
penyelenggaraannya;
bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dijadikan acuan bagi perguruan Tinggi KeagamaanHindu dalam penyelenggaraan pengabdian
masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu tentang pedoman pengabdian
Masyarakat pada perguruan Tinggi Kea[amaan
Hindu;

Peraturan Pemerintah Nomor s5 Tahun 2oo7 Tentang
Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara RI Tahun 2OO7 Nomoi 124,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20og tentang
Pendanaan Pendidikan;

Mengingat : 1.

2.

4.

5.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengerolaai
Perguruan Tinggi;
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
Peraturan Menteri Agama Nomor I Tahun 2OI2
tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di Lingk-ungan
Departemen Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 6T Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada Kemeterian Agama;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
LgOIPMK.OSI2OI2 tentang Tata Cara Pembayaran

6.

7.

8.
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9.

10.

11.

t2.

dalam rangka .Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6S/PMK.0 2 I 2OIs
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2OI2
tentang Pedoman Penilaian Kinerja pembina/
Penanggungjawab dan Pemeringkatan Kinerja
Pembina/ Penanggungjawab dan Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Provinsi dan pemerintah/ Kota
dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik;
Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003
tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN
MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
HINDU

Menetapkan Pedoman Pengabdian Masyarakat pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Tahun 2016.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dijadikan acuan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di
Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

I KETUT WIDNYA

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

DIREKTUR JENDERAL
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Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 193 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

BAB I
PENDAHULUAN

Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat subdit
Pendidikan Tinggi Hindu, Direktorat Pendidikan Hindu, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan
salah satu program Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mendukung kegiatan pokok
pembangunan pendidikan Hindu yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Agama RL

Program Bantuan Pengabdian Masyarakat adalah dana yang disediakan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik
Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Tri Dharma perguruan Tinggi bagi prKHS
di lingkungan pembinaan Ditjen Bimas Hindu khususnya dalarn bidang
pengabdian masyarakat' Bantuan diberikan secara transparan dan obyektif
berdasarkan mutu dan kreatifitas pengabdian yang dilakukan perguruan Tinggi
yang bersangkutan' Program ini bertujuan untuk lebih memacu kreatifitas pTKHs
dalam mengimplemehtasikan disiplin ilmu yang dikembangkan dimasing-masing
Prodi' Dengan demikian diharapkan pengembangan ilmu tidak saja bersifat teoritis
akan tetapi memiliki implikasi praktis bagi kehidupan masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan ini adalah merupakan stimulus / motivasi bagi
PTKHS untuk lebih menerapkan disiplin ilmu dalam kehidupan di masyarakat.
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Pada kenyataannya kegiatan masyarakat kurang diminati oleh perguruan
bersangkutan berkenaan dengan kondisi pendukung yang sangat terbatas,
sehingga hanya memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan danpenelitian sebagai dua bagian dari Tri Dharma perguruan Tinggi. Atas dasarpertimbangan kondisi tersebut diatas, maka dikembangkan program bantuan
pengabdian masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu di bidang pendidikan tinggi, yaitu membangun t.-ulg.
pendidikan tinggi yang mandiri dan kompetitif, meningkatkan mutu akademik, dan
meningkatkan kelembagaan. Sebagai subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi
penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang
pendidikan tinggi, Sub'direktorat Pendidikan Tinggi keagamaan Hindu secara
periodik menyelenggarakan program pengabdian masyarakat melalui pemberian
bantuan kepada Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta di lingkungan Kementerian
Agama RI untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
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BAB II
KRITERIA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. KRITERIA pengabdian pada Masyarakat (ppM)
1' Jangka waktu ppM, minmal 1 bulan maxsimal 6 bulan;
2' Jumlah tim pelaksana maksimal 9 orang (6 orang dosen dan 3 orang

mahasiswa);

3. Dana pengabdian berkisar antara 10 _ 50 juta;
4' Tiap lembaga pengusul hanya mengusulkan 1 usulan ppM pada tahun

yang sama pada satu penyandang dana;
5' usulan pengabdian berupa soft copy (format pdf) dan hard copy dikirim ke

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakt Hindu, Gedung Kementerian
Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Lantai 14-1s.
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta pusat 10340.

6' Usulan kegiatan PPM Yang diusulkan dengan kriteria dosen sbb:
a. Ketua pPM adalah dosen di lingkungan perguruan tinggi agama

Hindu di bawah binaan Kementrian Agama, dengan jabatan
fungsional terendah Lektor. Anggota adalah dosen di perguruan tinggi
dengan jabatan serendah rendahnya asisten ahli/ DTT pT di
lingkungan Kementerian Agama.

b'Tidak sedang tugas belajar pendidikan / atau tugas lain seperti cuti
diluar tanggungan Negara, menjabat jabatan pubrik.

c' Tidak sedang menjadi Ketua Pelaksana kegiatan pengabdian kepada
Masyarakat yang didanai oleh pemerintah dalam waktu yang
bersamaan.

d.Dalam hal topik kegiatan yang bersifat lintas bidang ilmu/fakultas,
kelompok dosen tersebut harus melibatkan dosen-dosen dari bidans
ilmu/ fakultas terkait sebagai anggota.

B. SISTEMATIKA USULAN

1. Maksimum berjumlah 20 halaman ( tidak termasuk halamam sampul,
halaman pengesahan, lampiran) dan di tulis menggunakan jenis huruf
times new roman, font 12, jarak 1,5 spasi dan ukuran kertas A4;
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2, Sistematika, sebagai berikut:
a. Halaman sampul

b. Halaman pengesahan

c. Daftar isi

d.Ringkasan ( 1,5 spasi)

e. Bab I pendahuluan

f. Bab II Target dan Keluaran
g. Bab III Metoda pelaksanaan

h.Bab I V Kelayakan perguruan Tinggi
i' Bab V Biaya dan jadwar kegiatan, RAB, Jadwal kegiatan.
j. Daftar pustaka

k.Lampiran lampiran: 1. Biodata, ketua dan anggota tim pengusur yang
telah ditandatangani. 2 Gambaran iptek yang akan trasfer kepada
sasaran'3 peta lokasi wilayah sasaran. 4 surat pernyataan bersedia
bekerjasama dari sasaran, bermaterai Rp. 6000

C. KRITERIA WILAYAH LOKASI PPM

1' Masyarakat Kurang produktif secara ekonomi/ tetapi memiliki kemauan.
2' Masyarakat yang belum maju di bidang agama dan kebudayaan serta

memerlukan pencerahan/ keterampilan di bidang agama dan budaya.
3' Masyarakat yang mengalami masalah sosial/ kesehatan dan memerlukan

bantuan menangani masalah yang dihadapi .

4' Masyarakat yang mengalami konflik antar warga banjar, masalah sosial
yang lebih luas dan memerlukan bantuan untuk menyelesaikan konflik.

5' Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dalam o,o"r,* ekonomi, jasa,
barang, agama dan kebudayaan yang memerlukan bantuan

6' Masyarakat yang terpencil, tertinggal baik secara ekonomi, pendidikan
. maupun budaya yang memerlukan bantuan.
7' Topik Pengabdian masyarakat disesuaikan dengan rumpun keilmuan

dosen di masing masing jurusan dan kebutuhan masyarakat sasaran.

D. RANGE PEMBIAYAAN ( STANDAR BIAYA)

Pembiayaan berasal dari DIPA Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI
sesuai dengan anggaran yang tersedia.
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E. TAHAPAN HIBAH PPM

1. Seleksi :

a. Evaluasi proposai ( pelaksana : Tim Ditjen)
b. Evaluasi pembahasan proposar ( pelaksana : Tim Ditjen)
c. Evaluasi site uisit ( pelaksana : Tim Ditjen)
d. Penetapan Grantee ( pelaksana : Tim Ditjen)

2. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat;
1' catatan Harian atau log book dan laporan kemajuan (pelaksana:

Pengabdi);

2. Monitoring Laporan Akhir (pelaksana : Tim Ditjen);
3. Penyampaian Laporan Akhir (pelaksana : pengabdi).

F. MONITORING DAN EVALUASI

1' Monitoring dilakukan secara internal oleh lembaga pengabdian masyarakat
masing-masing perguruan tinggi (sesuai dengan kisi-kisi penilaian).
Monitoring internal dilakukan pada masa pertengahan program
pengabdian. Hasilnya dilaporkan ke pihak Ditjen untuk dijadikan bahan

. pencairan dana berikutnya;
2' Evaluasi akhir program pengabdian dilakukan oleh pihak Ditjen Bimas

Hindu berdasarkan kisi-kisi yang terah ditetapkan.

G. PELAPORAN

1. Halaman judul (kulit muka) dan penjilidan

a. Secara umum memuat judul kegiatan, Nama dosen pengusul dan
anggotanya ; fakultas, perguruan Tinggi dan tahun peiaksanaan.

b. Warna kulit muka sesuai dengan bendera perguruan tinggi ketua
pelaksana.

c. Ukuran kertas A4

d. Jenis huruf times new roman

e. Laporan dijilid menggunakan kertas cover bersambung (tid"ak memakai

Iakban)

2. Halaman Pengesahan

a. Memuat informasi umum tentang kegiatan yang dilaksanakan meliputi,
judui kegiatan; Data akademik ketua pelaksana; jumlah personalia

Kabag Organisasi,
Kepegawaian &

Hukum

Sekretaris Direktur

..i
/t \J^ t



-
!).

Keglatan, termasuk dosen dan mahasiswa;jangka waktu kegiatan;jenis
kegiatan; biaya yang diperlukan dsb

b' Halaman pengesahan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yaitu: Ketua
pelaksana, Ketua Lp2M, Rektor/Ketua di perguruan tinggi masing
masing dalam hal kegiatan bersifat lintas bidang ilmu yang melibatkan
dosen dan/atau mahasiswa dari berbagai pergqguan tinggi, tanda_
tangan pengesahan dilakukan Lp2M ketua pelaksana kegiatan berasal.

Ringkasan

Ringkasan memuat informasi secara ringkas
tujuan, metode, dan hasil pelaksanaan kegiatan.
I spasi dan memuat maksimal 800 kata.

tentang latar belakang,

Ringkasan dibuat dalam

4. Isi Laporan (Format laporan menggunakan ukuran font 12, daram 2 spasi).
Secara umum, isi laporan kegiatan pengabdian masyarakat memuat g
(delapan) hal penting sbb:

a. Judul kegiatan

Judul kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.
b. Pendahuluan (BAB I)

Pada bagian ini berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan
(setidaknya memuat apa yang telah dituliskan pada proposal meliputi
analisis situasi; potret, profile, dan permasalahan yang menjadi fokus
kegiatan; Identifikasi dan perumusan Masalah, asumsi dan lingkup
yang menjadi batasan kegiatan. Keterkaitan topik dengan kegiatan
pendidikan/pengajaran dan penelitian yang dilakukan pengusul atau
diperoleh melalui studi kepustakaan dan keterkaitan kegiatan dengan
program pemerintah, program serta Tujuan dan Manfaat keeiatan

c. Tinjauan pustaka

Seperti diuraikan pada proposal ditambah dengan informasi ilmiah
baru yang menjadi dasar rujukan pada hasil dan pembahasan.

d. Materi dan Metode pelaksanaan (Bab II)
Pada bagian ini memuat materi dan metode pelaksanaan kegiatan
(setidaknya memuat apa yang telah dituliskan pada proposal meliputi,
khalayak sasaran, keterlibatan mahasiswa, kerangka pemecahan,
metode evaluasi dan metode kegiatan termasuk bahan lampirannya.
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f.

Hasil dan pembahasan (Bab III)
Pada bagian ini berisikan narasi kegiatan secara terturis tentang waktupelaksanaan, jumlah peserta, realisasi pemecahan masalah, respon,tanggapan' umpan balik dari khalayak sasaran, hasil evaluasi danpermasalahan yang dihadapi disertai dengan pembahasan ilmiah yangmenuju suatu kesimpulan dan saran perbaikan bagi pelaksanaan
kegiatan di masa yang akan datang, Has' pembahasan d'engkapi
tabel, foto, gambar yang sesuai dan dibuat sedemikian rupa berjumiah
minimal 3 halaman.

Kesimpulan dan Saran (Bab IV)
Memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari kegiatan
Daftar Pustaka

Pada bagian ini berisikan daftar rujukan ilmiah yang
ilmiah pelaksanaan kegiatan. (setidaknya memuat
tercantum pada proposal)

h. Lampiran

Memuat apa yang disajikan pada proposar ditambah dukumen
tambahan pada saat pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir, foto-
foto kegiatan, noturen kegiatan, surat ijin , hasil evaruasi dll.

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
1' Penerima bantuan pemerintah berbentuk uang/barang/iasa

membuat laporan pertanggungjawaban, dapat digunakan :

o Biaya Transportasi terkait dengan pengabdian masyarakat;
. Biaya/sewa sarana untuk pengabdian masyarakat;
o Biaya Akomodasi;

. Biaya Konsumsi;

. Biaya ATK;

. Biaya sumbangan/dana punia;
o Biaya lain-rain terkait dengan pengabdian masyarakat dimaksud;

2' Laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah berbentuk uang
setidaknya memuat :

- Bukti pembayaran

e.

H.

menjadi dasar

seperti yang

wajib
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3. Laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah berbentuk barangsetidaknya memuat :

- Nama penerima

- Jumlah barang
- Spesifikasi barang
- Tanda terima barang/faktur barang

T'aporan pertanggungiawaban bantuan pemerintah berbentuk Jasasetidaknya memuat: Bukti peraksanaan kegiatan belanja jasa

I(ETENTUAN PERPAJAKAN

Apabila terkait dengan bantuan pemerintah terdapat pembayaran yangberkaitan dengan pajak maka realisasinya dilaksanakan sesuai denganperaturan perundangan (Terlampir).

A*i.

I.

J. SANKSI

1' Penerima bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan
-iumlah bantuan yang diterima jika dana tersebut
dipergunakan maka penerima bantuan wajib menyetorkan
Kas Negara;

2' Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak dipergunakan sampai
dengan batas waktu 31 Desember tahun diberikannya bantuan maka waiib
untuk mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya.

3' Segala bentuk pengeluaran dana bantuan yang telah dipergunakan apabila
dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan Laporan
Pertanggungjawaban yang dibuat oreh penerima bantuan, maka
sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan wajib untuk
mengembalikan ke Kas Negara.

dana sebesar

tidak habis

sisa dana ke
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BAB III

PENUTUP

pedoman pengabdian masyarakat
rangka peningkatan kualitas pengabdian
Pedoman ini juga dipergunakan sebagai
pelaksanaan dan pertanggunga*aUi,
masyarakat.

berbasis program ini dipergu kan dalam
masyarakat pada setiap pergu tinggi.
acuan dalam pengajuan usu
bantuan pemerintah terkait

proposal,

bdian

2016

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal q Desem

WIDNYA

JENDERAL
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LAMPIRAN II

1. Judul
2. Ketua pelaksana:

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Gol
d. Jabatan fungsional
e. Fakultas
f. Jurusan

Personalia
a. Anggota pelaksana
b. Pembantu pelaksana
Jangka waktu kegiatan
Model kegiatan
Metode kegiatan

HALAMAN PENGESAHAN
USUL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

g. Keahlian & gelar akademik
a

4.

5.

6.

.......orang Dosen

.......orang mahasiswa
bulan

A. Penyuluhan, B. pendampingan, C. pembinaan
I. Presentasi,
II. Peragaan saja
III. Peragaan + pembagian alat/bahan
IV. Pembuatan percontohan/pelatihan 

(*)7. Sumber biaya yang diperlukan :

a. DIPA Ditjen Bimas Hindu ; Rp. ..........:...
b. Lain-lain ..... (sebutkan): Rp... ....bila ada)Jumlah : Ro^ .: Rp. ..............

Mengetahui,

Rektor/Ketua Ketua Pelaksana

NIP
NIP

Menyetujui,
Ketua Lp2m

NIP

(.) Pilih salah satu
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FORMULIR PENDAFTARAN
KEIKUTSERTAAN MAHASISWA DALAM

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)I DOI\/TuL 4 LVt

Yang bertandatangan di bawah ini

Kawin/Tdk kawin*) Jenis Kelamin: L/p.)

.,.. jumlah sks yg telah ditempuh: ..... sks IpK: ,....,

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta aatam ;i;";;.;;kegiatan PPM:
a. Judul kegiatan ppM yang diusulkan:

Nama
NIK
Tempat/Tgl lahir
Agama
Status
Fakul tas / Jurusan / prodi
Semester ke
Alamat tinggal
Telepon I Hp
Orang Tua/wali

Nama
Alamat

Telepon I Hp

Nama Dosen pengusul:

Juru san / Fakultas / prodi 
:

b. Jenis Kegiatan: pembant., O."i"."";O;

Mengetahui / Menyetujui,

Dosen Pembimbing Mahasiswa Ybs,

NIP NIP
Mengetahui/ Menyetujui,

Dekan/Ketua

c' Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi danmernatuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

(.) Pilih salah satu
Kabag Organisasi,
Kepegawaian &

Hukum

Sekretaris Direktur

a \B I
t(

NIP



FORMULIR PERNYATAAN KESEDIMN MENJADI LOKASI
KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Tempat tanggal lahir
Jabatan Kepala Desa

Kecamatan

Kabupaten

Alamat

No. Hp
dengan ini menyatakan kesediaan untuk menertma pelaksanaan
Pengabdian dosen berbasis program dari. yang
sertakan mahasiswa selama 4 (empat ) bulan di wilayah kerja kami, yaitu
t. Judul

kegiatan

mengikut

2.

Demikian

mestinya.

Nama Dosen pelaksana :

surat pernyataan ini saya buat kiranya dapat diproses sebagai

Kepala Desa
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ORGANISASI DAN

Ketua Pelaksana

BIODATA PELAKSANA

Nama & gelar akademik
't'empat / Tanggal Lahir
NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan Fungsional

Pendidikan

Bidang Keahlian

Program Studi
Fakultas

Alamat / No. Hp

Anggota pelaksana (Diisi
orang)

masing-masing anggota,

Nama & gelar akademik
Tempat / Tanggal Lahir
NIP

Pangkat / Gotongan

Jabatan Fungsional

Pendidikan

Bidang Keahlian

Program Studi

Fakuitas

Alamat / No. Hp

3' Pembantu pelaksana (Diisi masing-masing mahasiswa)

1.

J.

2.
4 orang

a.

b.

c.

d.

e.

g.

h.

i.

J.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

9.,

Nama

Tempat / Tanggal Lahir
NIM

Program Studi/JurLlsan
Fakultas

Alamat / No. HP

Bentuk kegiatan
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2.

l.

J.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

ORGANISASI DAN BIODATA PELAKSANA

Ketua Pelaksana

Nama & gelar akademik :

Tempat / Tanggal Lahir :

NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan Fungsional

Pendidikan

Bidang Keahlian

Program Studi

Fakultas

Alamat / No. Hp

Anggota Pelaksana (Diisi masing_masing anggota,
orang)

Nama & gelar akademik :

Tempat / Tanggal Lahir :

NIP

Pangkat / Golongan

Jabatan Fungsional

Pendidikan

Bidang Keahlian

Program Studi

Fakultas

Alamat / No. Hp

Pembantu pelaksana

Nama

(Diisi masing-masing mahasiswa)

Tempat / Tanggal Lahir
NIM

Program Studi/Jurusan :

Fakultas

Alamat / No. HP

Bentuk kegiatan

maksimal 4 orang

.'l
J.
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PANDUAN PEMBUATAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

I. LATAR BELAKANG

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan padastandar Dit'Litabmas Dikti dan prinsip otonomi dan akuntabilitas,
peneliti/pengabdi diwajibkan untuk membuat raporan baik laporan
pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan.
Laporan pertanggungiawaban keuangan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat harus tertib administrasi dan disusun secara
benarberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu
membuat panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan pengabdian
kepada masyarakat.

II. PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Panitia pelaksana

(RAB) penggunaan dana

dana yang diterima. RAB

berikut :

diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya
pengabdian masyarakat sesuai dengan dengan besar
disusun secara rinci dengan format seperti sebagai

NO JENIS BELANJA
PROSENTASE ALOKASI

DANA
i Max (30%))
2 rJelanJa Sarran (so% - 4o%)
3 rrcranJa rerJalanan lalnnya Max (2s%))
4 rrelanJa rJarang Non Operasional Max (25%

JENIS BELANJA KETERANGAN
Honor Output Kegiatan Honorarium Pelaksana
Belanja Bahan ATK, bahan habis pakai, Bahan

Laboratorium
Belanja Perjalanan lainnya Perjalanan Dinas, Transport

Lokal, biaya Penginapan

Kabag Organisasi,
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BelanjaBaratrffi Jamuan n4akan, noto Cffi
Biaya Seminar, dsb

semua pengeluaran terkait kegiatan pengabdian masyarakat harussesuai dengan Standar Biaya Masuk tahun anggaran berialan.

Keterangan:

1' Untuk pembayaran Honor panitia pelaksana, pendamping, dan pembantu
hanya bisa dibayarkan kelebihan dari jam kerja maks. 4 jamsetiap hari.

Pembiayaan perjalanan pengabdian masyarakat, dianggarkan sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan dan dirinci.

4. Lain-lain

Dana lain-lain dapat digunakan untuk biaya pembuatan laporan
awal' laporan perkembangan dan laporan akhir pengabdian masyarakat
dan lain-lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pengabdian
masyarakat' Untuk kegiatan PPMD Integratif belanja pegawai tidak
diperkenangkan sehubungan dengan pagu yang diperoleh sedikit.

III. PENCAIRAN DANA

2. Belanja habis pakai dan peralatan penunjang

Untuk pembiayaan Belanja habis pakai
disesuaikan dengan kebutuhan pengabdian
(untuk belanja barang, tidak diperbolehkan
kamera, infocus, printer dsb)

3. Perjalanan

Tahapan, proporsi dan
menyesuaikan Surat perjanjian

Bantuan dengan Pejabat pembuat

dan peralatan penunjang,
masyakarat dan dirinci.

untuk pembelian laptop,

persyaratan pencairan/terminasi dana
Kerja antara Perguruan Tinggi penerima

Komitmen Direktorat pendidikan Hindu.
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IV. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ

a' Laporan pertanggungjawaban Keuangan disusun
Pelaksanaan pengabdian masyarakat.

b. Warna cover menyesuaikan.

sesuai Rencana

c' Pada halaman satu disusun Laporan Penggunaan Dana yang memuat urutan
bukti-bukti pengeluaran sesuai kelompok belanja dan tanggal pengeluaran;
dan halaman selanjutnya dilengkapi Rencana penggunaan Dana sesuai
tahapan pencairan.

d. Bukti pengeluaran berupa ;

. 1. Lajur penerimaan Honorarium
2' Kuitansi untuk pengeluaran berupa pemberian barang
3' Akomodasi Perjalanan Dinas /SPPD. Umtuk perjalanan Dinas harus

didukung dengan Surat Tugas dari Rektor/Ketua/Kap rodilDekan
Fakultas/ /Ketua LppM

4' Bukti setoran Pajak (ssP) bilamana dalam kwitansi terdapat kewajiban
pajak yang harus dibayarkan .

e' Kuitansi/bukti pengeiuaran disusun secara rapi sesuai urutan,
dikonsultasikan ke LPPM lembaga masing-masing, untuk kemudian duilid
dan dikirim ke Diden Bimas Hindu Jakarta.

f' Bukti Pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut :

1' Untuk dikirim ke Ditjen Bimas Hindu Jakarta 1 (satu) rangkap (fotocopy);

2. untuk dikirim ke lembaga LppM perguruan Tinggi peneliti I (satu)
rangkap (fotocopy)

3. Untuk disimpan peneliti 1 (satu) rangkap (Asli);

Kabag Organisasi,
Kepegawaian &
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V. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

. Pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan
dari APBN maupun ApBD. Jenis_jenis pajak antara lain:
22, PPh 23 dan ppN.

dana yang bersumber
Meterai, pph 21, pph

1. Materai

setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (pp Nomor 7Tahun jggs tentang perubahan Tartf Bea Meterai d.an permenkeu
No.55/PMK.O3/2009 tentang Bentuk, tJkuran d.an Wama Bend"a Meterafl,
dengan perincian sebagai berikut:

' pembelian barang/iasa, sewa : s Rp 250.o0o,- tanpa dibubuhi Meterai.. pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,_ s.d. Rp.1.000.000,_
dibubuhi Meterai 3.000,_

o pembelian barang/iasa, sewa : t Rp.1.000.000,_ dibubuhi Meterai 6.000,_

2. Pajak Penghasilan (pph 21)

Dasar pemotongan pph ps 21 (Undang-undang No.36.Tahun 200g dan
PP No. B0 thn 2OIO ) , bagi pNS dan pOLRI 

:

' Gol I dan 2 d'ikenakan pajak oo/o, Gol III dekenakan pajak 5% dan Gol IV
dikenakan pajak LSo/o.

3. Pajak Penghasilan Belanja Barang (pph 221

Dasar pemotongan pph ps 22 (Undang-undang pph 22, permenkeu
nomor: r54lpMK.O3/2oro dan perdirjen pajak Nomor per-r slpJ 120r 1).
setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan pph pasal 22
sebesar \,so/o (dilampiri ssp ppN; ssp pph psr.22 dan Faktur pajak Standar' dan menggunakan NpWp toko).

4. Pajak Penghasilan pembelian Jasa/Sewa (pph. ps. 23)
Dasar pemotongan pph ps 23 (undang-undang pph 23, permenkeu

nomor 244 I PMK.03/ 2008).

setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,_
dikenakan PPh Ps. 2g sebesar 2 %. (dilampiri ssp pph psl. 2g yang
distempel toko). setiap pembelian Jasa/sewa lebih dari Rp, 1.000.000,-
dikenakan PPN sebesar 1O% dari DPP dan PPh pasal 23 sebe sar 2o/o dari Dpp
(dilampiri Faktur Pajak, ssp ppN; ssp pph psl. 23 yang distempel toko)
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Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catring berapapun
PPh pasal 23 sebesar 2 o/o d,an tidak dikenakan ppN
psl,23)

nilainya dikenakan

(dilampiri SSp pph

5, Pajak Pertambahan Nilai (ppN)
. Dasar pemotongan ppN (Undang_undang Nomor

nomor: 63/pMK. 03l2OIO, perdirjen pajak Nomor
Kepmenkeu Nomor 563/KMK.0gl 2003).

setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp.
1'000'000,- ke atas dengan satu penyedia barang daram jangka waktu satu
bulan kalender; maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar pengenaan
Pajak (DPP) disertai Faktur pajak dan Surat setor pajak (ssp) dengan
menyertakan identitas pengusaha Kena pajak (toko) antara rain.

1. Nama pengusaha kena pajak (pKp)

2. Alamat pengusaha kena pajak (pKp)

3. Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp)

4. Tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak (pKp)

5' Tanda tangan pengusaha kena pajak (pKp) dan stemper roko

CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

42, Permenkeu

Per-44lPJ l20rO,

DPP: 100/110 x Jumlah pembelian
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VI. PENGADAAN BARANG/JASA

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
yang di maksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatanuntuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat
Daerah/lnstitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seruruh kegiatan untuk memperorehBarang/Jasa.

Adapun Pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu:
a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa
pembayarannya cukup dengan

b. Dengan Menggunakan penyedia Barang/Jasa
l. Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang
dikerjakan dengan cara pemilihan langsung dari sekurang-kurangnya ada
satu penyedia barang/jasa.

2. Pelelangan

Pelelangan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan cara
diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan papan
pengumuman.

c' Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

sampai dengan Rp. S0.000.000,_ bukti
kuitansi bermeterai secukupnya
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VII.TATA CARA PEMBELIAN

A' Kuitansi pembelian barang/iasa atau sewa diketik rangkap tiga denganketcntuan :

a' Nilai nominal dan nilai terbilang harus sama dengan perincian
barang/jasa/ sewa yang dilakukan/diberi.

b' untuk Pembayaran di perinci sesuai barang/jasa/sewa yang dilakukanB. Materai

setiap pembelian barang/jasa, sewa dibubuhi materai (pp No. 7 Tahun 1gg5tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan permenkeu No55/pMK.03/ 2OOg

::::i:: 
bentuk Ukuran dan warna Benda Materai) dengan perincian sebagaiDerlkut :

1' Pembelian barang/jasa atausewa < Rp.25o.ooo,-tanpa dibubuhi materai.Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel,dan di
tanda tangani toko/pemberi iasa
Pembelian barang/iasa atau sewa Rp.2s0. o0o,-s/d Rp.999.999,_dibubuhi
materai Rp'3.000,- ('Lampirkan nota pembelian asri dari toko yang terah
distempel,dan di ttd toko/pemberi jasa.)
Pembelian barang/iasa atau sewa >Rp 1.000.000,_dibubuhi materai
Rp.6.000,-.

a' Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distemper,dan di
ttd toko/pemberi jasa.

b. Foto kopi NpWp toko/pemberi jasa /Foto kopi
c. Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)_

d. Foto kopiTanda Daftar perusahaan (TDp)._
e. Foto kopi Surat pengukuhan pengusaha Kena pajak.
f' Yang dikenakan ppn 10% dilampirkan Faktur pajak
Pembelian barang/jasa > Rp.io.00o.0oo, dibubuhi Materai Rp. 6000
dilampiri :

a. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distemper,dan di
ttd toko/pemberi jasa

b. Foto kopi NPWp toko/pemberi jasa /Foto kopi
c. Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)_

d. Foto kopiTanda Daftar perusahaan (TDp)._

e. Foto kopi surat pengukuhan pengusaha Kena pajak.

f. Fotokopi Akte pendirian dari Notaris
g. Yang dikenakan ppn 10% dilampirkan Faktur paiak

2.

3.

4.
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c' Tanggal pada kwitansi dikosongkan akan diisi oleh bendahara karena
disesuaikan dengan pencairan uang, distempel dan ditandatangani

. toko/iasa, mengetahui Ketua pelaksana/peneliti.

D' Dikenakan pajak penghasilan (PPh) pembelian barang dengan ketentuan :

1' Pajak Penghasilan PPh Ps. 22 : (Pasal 22 lJnd,ang Undang pph, permenkeu
No.154/PMK.03/2010 dan perdirjen pajak nomor : per_57 /pJ /2oro
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak
nomor : Per-rslpJl2olr) setiap pembelian barang > dari Rp 2.000.000,_
dikenakan pajak sebesar I,5o dari nilai pembelian, (tidak termasuk ppN)

dilampiri bukti Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Standar dengan Npwp,
tanda tangan, stempel toko.

2. Pajak Penghasilan pph ps. 23 : (pasal 23
No.2a4 lPMK.03/2008) setiap pembelian
Ps. 23 sebesar 2oh dari nilai pembelian

Undang-undang pph, permenkeu

jasa/sewa dikenakan pajak pph

jasa/sewa, dilampiri SSp yang
distempel toko/ pemberi jasa/sewa.

Pembelian konsumsi/jasa catering berapapun nilainya dikenakan pph 23
sebesar 2o/o, dari nilai pembelian, dilampiri ssp dengan Npwp, stempel
jasa catering, presensi/daftar hadir.
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) (pph ps. 4 ayat 2) setiap sewa tanah/
bangunan berupa tanah, rumah, dan lainnya dikenakan pajak 10% dari
nilai sewa, dilampiri ssp, dengan Npwp stempel yang menyewakan
badan/orang pribadi.

catatan : Untuk point 2 dan 3 semua pemberi jasa / sewa yang tidak
memiliki NPWP nilai pajaknya menjadi 4 %

E. Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barangljasa/sewa
(Undang-undang No. 42 Tahun 2oog, permenkeu No. 6g/pMK.03l2oro,
Peraturan Dirjen Pajak No. 44/PJ l2OlO, Keputusan Menteri Keuangan No.

563/KMK,o3l2oo3)setiappembelianbarang/jasayangnilainya>
1.000.0OO,-dengan satu penyedia barang/ jasa dalam jangka waktu satu

bulan kalender dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah

dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, dilampiri SSP, faktur pajak standar
dengan NPWP penyedia barang/jasa, dan distempel toko/penyedia

3.

4.
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barang/iasa.cara penghitungan Dasar pengenaan pajak (Dpp).Dpp =
100/ 110 x Jumlah pembelian.

F' untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah terpotong pajak
tidak diwajibkan untuk membayar pajak lagi.

G. Dilampiri nota pembelian asli dari toko
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FORMULIR EVALUASI PENILAIAN
PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Ketua Pelaksana
Judul
Fakultas

A. PENILAIAN PROPOSAL

Komponen
Nilai (.)

Sangat Baik
(e-10)

Analisis Situasi
2.1. Identifikasi,pffi
2.2. Kerangkapemffi
2.3. Keterkaitan tem@

pengabdian masyarakat
2.4. Keterkaitantem@

Disiplin Ilmu
Tujuan dan Manfaat

Khalayak Sasaran

Metode kegiatan
5.1. Bentuk dan metod. kegiatan
5.2. Bahan dan alat yang diberikan

kepada khalayak sasaran
5.3. Keterlibatan mahasiswa
Rancangan Evaluasi

Waktu dan Rencana iadwal
Organisasi pelaksana

(.) Di isi oleh evaluator yang ditetapkan
Evaluator,
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FORMULIR MONITORING KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SUMBER DANA
DIPA DITJEN BIMAS HINDU

1. a. Perguruan Tinggi

b. Kelembagaan

2. Judul kegiatan

3. Personalia :

Ketua

Anggota

4. Biaya

5. Lokasi kegiatan Kelurahan

Kecamatan

Kota I Kab

6. Prediksi pelaksanaan Kegiatan :

Sumber Dana Jumlah
a. DIPA Ditjen Bimas Hindu
b. Lain-lain

Tanggal
Tanggal Mulai

Tanggal berakhir

Perkiraan tanggal penyeiatran taporan

Perkiraan tanggal penyerahan a.tifJ
ilmiah
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7. Peran Lp2M dalam kegiatan:

Ya / Tidak
Seleksi Usul krg*tan
Mengadakanse@
Memonitor pelaksan-a" f.egiata"
Mengadakansem@
M en ggandakan-apo.an akhir?an Tidak

Meminta artite
Memberikan pe

Poster)

B. Kesesuaian pelaksanaan dengan usulan kegiatan
(lihat proposal):

9' Sebutkan Masalah yang dihadapi pelaksana (b'a ada)

Uraian YalTidak

Waktu pelaksanaan YalTidak
Bahan dana alat yang YalTidak

Kerangka pemecahan YalTidak

Metode yang

digunakan

Biaya YalTidak
Personalia YalTidak

Bila menyimpang beritcan penletaian
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Keterangan
Kegiatantelahd@
Kegiatantidakd@
Kegiatan telah dil@
sepenuhnya selesai, Jelaskan:

t0. KESIMPULAN UMUM (beri tanda r/ t

1 1. REKOMENDASI (Beri Tanda {
a. Dana Tahap II dapat dicairkan sesuai ketentuan
b. Dana Tahap II belum dapat dicairkan sampai yang

bersangkutan menyelesaikan kegiatan dengan baik

12. Cara pemantauan (Lingkari point yang dipilih)
a. Tinjauan lapangan / lokasi
b. Kunjungan ke Laboratorium
c. Wawancara

d. Melihat data dasar, foto, laporan
e. Lainnya, sebutkan ...

13' Hasil dan temuan penting dalam kegiatan penerapan ipteks (lingkari huruf
yang sesuai)

a' Khalayak sasaran menguasai dan akan menerapkan introduksi ipteks secara
menyeluruh

b' Khalayak sasaran menguasai dan akan menerapkan introduksi ipteks
dengan modifikasi / perubahan ( sebutkan )

c' Khalayak sasaran menguasai dan akan menerapkan introduksi ipteks tetapi
tidak / belum dapat menerapkannya karena (sebutkan)

d. lain-lain (sebutkan)

Denpasar,

Pemantau,

Nama Tanda tangan
1.

2.

3.
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SAMPUL, LOGO,
MASING MASING)

FONT HURUF, WARNA SAMPUL ( SESUAI DENGAN B

JUDUL
(HURUF KAPITAL ARIAL 18)

USUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(HURUF r{APTTAL TrME NEW ROMAN 14)

OLEH:

(NAMA DAN GEI,AR LENGKAP, HURUF KAPITAL ARIAL 12)

(NAMA PERGURUAN TINGGI KEAGAMA.A.N HINDU)

TA

(HURUF KAPITAL ARIAL 16}

LOGO
PTKH
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FORMAT JADWAL KEGIATAN

KEGIATAN

dilakukan
2x

pertemuan
setiap

minggu.

Agustus

proposal

Seminar

Survey
Lokasi
Pertemuan
dengan
Tokoh
Agama dan
adat
Pelatihan

Penyeraha
n Laporan
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