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KEPUTUSAN  DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 

NOMOR 153 TAHUN  2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU 

    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Pengabdian 

Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu,  

perlu ditetapkan pedoman pengabdian masyarakat; 

  b. bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan 

sebagai  acuan bagi penyelenggaraan Pengabdian Kepada 

Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b,  perlu  menetapkan Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pedoman 

Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Hindu; 

 

Mengingat : 1. 

 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

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

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

Direktur 

Pendidikan Hindu  

 Sekretaris 
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  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan 

Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6362); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

168); 

  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 

  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang 

Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 

Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan  Keagamaan 

Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 310); 

  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 

 

 

 

 

Direktur 

Pendidikan Hindu  

 Sekretaris 
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  11. 

 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga 

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1080); 

  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Agama; 

  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); 

  14. Peraturan    Menteri   Keuangan   Nomor 123/PMK.02/2021 tentang 

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042); 

   Peraturan    Menteri   Keuangan   Nomor 83/PMK.02/2022 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. 

  15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 

127 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2020-2024 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Direktur 

Pendidikan Hindu  

 Sekretaris 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 

MASYARAKAT HINDU TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI 

KEAGAMAAN HINDU. 

 

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Hindu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II  

merupakan bagian yang tidak  terpisahkan dari keputusan ini. 

 

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan 

sebagai acuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. 

 

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, dapat diatur dalam 

Petunjuk Teknis yang disesuaikan dengan kondisi Perguran Tinggi 

Keagamaan Hindu masing-masing. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 
    Ditetapkan di Jakarta 

    pada tanggal  28  Oktober 2022 

    DIREKTUR  JENDERAL  

    BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU, 

 

     

 

 

 

    I NENGAH DUIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direktur 

Pendidikan Hindu  

 Sekretaris 
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PRAKATA 

 
       Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi wajib untuk menyelenggarakan Tridharma 

Perguruan Tinggi  yaitu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

       Pengabdian kepada Masyarakat  (PkM) merupakan kegiatan sivitas akademika 

dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian 

kepada Masyarakat  (PkM)  sebagaimana amanat pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan 

sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas 

akademika, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada 

Masyarakat  (PkM) digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan 

Sivitas Akademika.  

      Saat ini Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) tersebar di berbagai wilayah 

di Indonesia. Penyebaran lokasi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) ini 

memberikan peluang dalam optimalisasi penyelenggaraan Pengabdian kepada 

Masyarakat  (PkM) sesuai kebutuhan masyarakat mitra di lokasi setempat. Sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bahwa Perguruan Tinggi juga 

memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah otonomi dalam 

penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat  (PkM). 

      Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di 

lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH), maka Pedoman ini dibuat 

agar dapat digunakan sebagai acuan oleh Perguruan Tinggi masing-masing dalam 

menyusun pedoman atau kebijakan-kebijakan operasional terkait dengan 

penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat  (PkM) di PTKH masing-masing 

dengan tetap mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi pengabdi, Pengelola Perguruan Tinggi, dan 

Pihak-pihak Terkait. 

 

 
Jakarta, 28 Oktober 2022 

DIREKTUR PENDIDIKAN HINDU 
 

 

 

I GUSTI MADE SUNARTHA 
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SAMBUTAN 

 

      Perguruan Tinggi merupakan wahana untuk membentuk dan 

mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, mampu menghadapi 

persaingan untuk kemajuan bangsa. Untuk itu Perguruan Tinggi harus 

terus menata diri, memiliki pedoman untuk meningkatkan kualitas agar 

mampu memiliki daya saing dalam menghadapi setiap perubahan yang 

ada. Atas waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa Pedoman 

peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) 

bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah selesai disusun.  

      Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu wujud 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan kegiatan 

sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

      Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kebutuhan dasar 

masyarakat berlangsung terus menerus sebagai akibat dari dinamika 

kehidupan manusia. Hal ini dapat dijadikan acuan oleh Perguruan Tinggi 

dalam merumuskan program-program Pengabdian kepada Masyarakat 

(PkM). Beberapa isu strategis yang muncul pada masyarakat dapat 

dijadikan program bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diantaranya isu strategis bidang 

pendidikan dan peningkatan kualitas umat (termasuk pula di dalamnya 

penciptaan dan pengembangan teknologi, artifical intelligence, dan big 

data), pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kreatif 

(termasuk pula  pengembangan green industry, pemberdayaan 

lingkungan), peningkatan kualitas tempat ibadah, peningkatan kualitas 

moderasi beragama, tanggap bencana, pengenalan seni budaya, dan 

kesehatan masyarakat. 

      Secara umum penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat 

(PkM) Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) diharapkan sejalan 

dengan tujuan Ditjen Bimas Hindu yang tertuang dalam Renstra yaitu 

meningkatnya kualitas umat dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, 

menguatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 

meningkatnya umat yang menerima layanan keagamaan, meningkatnya 

peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan umum berciri khas 
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agama, Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan, serta 

meningkatnya lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya 

saing komparatif.  

     Pada pelaksanaanya Peningkatan mutu PkM yang dilaksanakan oleh 

Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) harus mengacu pada 8 

(delapan) standar yang ditetapkan dalam SN-Dikti. Oleh karena itu, 

setiap PTKH wajib melaksanakan dan mengembangkan PkM 

berdasarkan standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, 

standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

serta standar pendanaan dan pembiayaan. 

      Akhir kata, atas terbitnya Buku Pedoman Pengabdian kepada 

Masyarakat (PkM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) 

ini, saya sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya 

kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi.  

 

 

 

 
DIREKTUR JENDERAL 

 

     

 

 
I NENGAH DUIJA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian 

Agama Republik Indonesia  (yang selanjutnya dalam pedoman ini 

disingkat Ditjen Bimas Hindu) menaungi 14 PTKH, yang terdiri atas 4 

PTKH Negeri dan 10 PTKH Swasta. PTKH Negeri di bawah naungan 

Ditjen Bimas Hindu, yakni: (1) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus 

Sugriwa (UHN IGBS) Denpasar, (2) Institut Hindu Negeri Gde Puja 

Mataram, (3) Institut Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, 

dan (4) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Mpu Kuturan 

Singaraja. Sementara itu, PTKH Swasta terdiri atas (1) Universitas Hindu 

Indonesia (UNHI) Denpasar, (2) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) 

Dharma Nusantara Jakarta, (3) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) 

Santika Dharma Malang, (4) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) 

Lampung, (5) Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten Jawa 

Tengah, (6) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana 

Palu, (7) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Bhatara Guru Kendari, 

(8) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Agama 

Hindu Singaraja, (9) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP) Agama Hindu Amlapura, dan (10) Institut Teknologi dan 

Pendidikan (ITP) Markandeya Bali. 

Pendidikan Tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berfungsi: a) mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b) 

mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, 

terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; 

dan c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Hal ini memberikan 

peluang bagi PTKH untuk melakukan kegiatan Tri Dharma PT yang 
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terdiri atas pendidikan/pengajaran, penelitian, dan PkM secara seimbang 

dan saling mendukung satu sama lain dalam optimalisasi Tridharma PT 

tersebut. 

Pengabdian kepada Masyarakat  (PkM) merupakan kegiatan 

sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. PkM sebagaimana yang diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya 

akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika, serta 

kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil PkM dapat digunakan sebagai 

proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan 

sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas 

akademika, terutama bagi PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu. 

PTKH tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yakni Lampung, 

Jakarta, Klaten, Malang, Bali, Mataram, Palangka Raya, Palu, dan 

Kendari. Penyebaran lokasi PTKH ini memberikan peluang bagi PTKH 

masing-masing dalam optimalisasi penyelenggaraan PkM sesuai 

kebutuhan masyarakat mitra di lokasi setempat. Sesuai dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bahwa Perguruan 

Tinggi juga memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah 

satunya adalah otonomi dalam penyelenggaraan PkM. 

Namun, untuk memberikan koridor yang jelas dan pasti bagi 

PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu dalam penyelenggaraan 

PkM, perlu disusun pedoman peningkatan kualitas PTKH dalam bidang 

PkM. Pedoman ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan oleh PTKH 

masing-masing dalam menyusun pedoman atau kebijakan-kebijakan 

operasional terkait dengan penyelenggaraan PkM di PTKH masing-

masing dengan tetap mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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1.2 Dasar Hukum 

Ada beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

melandasi penyusunan pedoman peningkatan kualitas PTKH bidang 

PkM ini. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu 

merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang 

mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna 

bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, 

Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Tri Dharma PT, yakni 

pendidikan/pengajaran, penelitian, dan PkM secara seimbang. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi 

Dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa Perguruan 

Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya 

sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi  terdiri atas otonomi di 

bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PkM, 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan  

Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI 

dijelaskan bahwa ruang lingkup standar PkM terdiri atas: (a) 

standar hasil PkM; (b) standar isi PkM; (c) standar proses PkM; 

(d) standar penilaian PkM; (e) standar pelaksana PkM; (f) standar 

sarana dan prasarana PkM; (g) standar pengelolaan PkM; dan (h) 

standar pendanaan dan pembiayaan PkM. 

5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 

2020-2024 

Dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 tertuang 

beberapa misi yang bisa menjadi isu strategis bagi PTKH dalam 

melaksanakan PkM, seperti meningkatkan pemahaman dan 

pengamalan ajaran agama; memantapkan kerukunan intra dan 

antar-umat beragama; menyediakan pelayanan kehidupan 

beragama yang merata dan berkualitas; meningkatkan 

pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi 

keagamaan; meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; dan 

sejenisnya. 

6) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 

Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2020-2024 

Dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024 tertuang 

beberapa tujuan strategis yang dapat diacu oleh PTKH dalam 

penyelenggaraan program PkM, yakni peningkatan kualitas umat 

beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial; penguatan 

kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; 

peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; 

peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan 
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umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan 

yang berkualitas; peningkatan lulusan pendidikan agama dan 

keagamaan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; 

dan sejenisnya. 

 

1.3 Ketentuan Umum 

 Ada beberapa ketentuan umum yang dideskripsikan atau 

didefinisikan pada bagian ini. Beberapa ketentuan umum tersebut sebagai 

berikut. 

1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.  

2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, 

program magister, program doktor, dan program profesi, serta 

program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  

3) Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan 

vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi.  

4) Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan 

vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi.  

5) Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan 
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vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

tertentu dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi.  

6) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, 

disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh 

metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu.  

7) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang 

ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan 

kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia.  

8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.  

9) Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang selanjutnya disingkat 

PTKH adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu. 

10) Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri yang selanjutnya 

disingkat PTKHN adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu 

Negeri yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, 

yang berada di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu.  

11) Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta yang selanjutnya 

disingkat PTKHS adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu 

yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat atau 

yayasan yang izin pendiriannya atau izin penyelenggaraan 

institusi atau program studinya berada di bawah naungan Ditjen 

Bimas Hindu.  

12) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri 

Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk 

menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat (PkM).  

13) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 
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metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

14) Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM 

adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

15) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

16) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas 

dosen dan mahasiswa.  

17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.  

18) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.  

19) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia 

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam 

bidang Pendidikan Tinggi.  

20) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan 

profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

21) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang 

meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar 

penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.  

22) Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal 

tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan 

Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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BAB II 

RENSTRA DITJEN BIMAS HINDU TERKAIT PkM 

 

2.1 Visi dan Misi Ditjen Bimas Hindu 

Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia bahwa Visi Misi 

tidak ada lagi pada tingkat Menteri, tetapi hanya ada visi misi Presiden 

dan Wakil Presiden. Tingkat Kementerian/Lembaga sebagai pendukung 

dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan 

Wakil Presiden sesuai dengan karakteristik bidangnya. 

Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. 

Dengan memperhatikan visi Presiden tersebut dan 

mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam 

pembangunan bidang Agama dan Pendidikan, Kementerian Agama telah 

menetapkan Visi dalam rencana strategis tahun 2020-2024, yaitu: 

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun 

masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan 

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan 

gotong-royong.”  

Seiring dengan Visi Misi Kementerian Agama tersebut, Ditjen 

Bimas Hindu sebagai Eselon I di bawah Kementerian Agama mendukung 

visi misi Kementerian Agama. Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam 

Visi tersebut, yakni: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas dan 

Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, yang dimaksud dengan 

yang profesional dan andal adalah Ditjen Bimas Hindu didukung oleh 

ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan 

kepandaian khusus, serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk 

yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. 

Yang dimaksud “dalam membangun umat yang saleh, 

moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa umat Hindu 
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yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu 

menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan 

berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna 

perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) 

dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.  

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong 

royong” adalah bahwa umat Hindu yang mempunyai ciri-ciri di atas akan 

memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil 

Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, 

dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Dalam jangka panjang, 

capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan 

Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 “Menghasilkan Insan 

Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. 

Tujuan yang tertuang dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu sebagai 

berikut. Tujuan pertama Ditjen Bimas Hindu adalah meningkatkan 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu dalam sikap dan 

kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa potensi untuk mencapai tujuan 

tersebut, yaitu sebagai berikut. 

a) Umat Hindu berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas dan 

pengamalan ajaran agama dalam bentuk bimbingan, pengajaran 

dan penyuluhan yang diselenggarakan secara mandiri atau 

swadaya masyarakat. 

b) Umat Hindu memiliki budaya membaca kitab suci sejak dini 

sehingga dapat meningkatkan kualitas dan pengamalan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Keluarga Hindu yang taat beragama, rukun, harmonis, saling 

mendukung antara anggota keluarga dan sejahtera. 

Tujuan kedua adalah meningkatkan pelayanan kehidupan 

beragama dan menguatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan 

yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efesien dan akuntabel. 
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Terdapat beberapa potensi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu sebagai 

berikut. 

a) Penyuluh agama Hindu dan lembaga keagamaan memiliki 

kontribusi untuk mengedukasi, mengadvokasi, menginternalisasi 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada umat Hindu. 

b) Rumah ibadah umat Hindu tidak hanya memiliki potensi untuk 

beribadah, tetapi juga menjadi wadah umat Hindu untuk 

melakukan interaksi sosial yang berbasis keagamaan. 

c) Ada potensi pemberdayaan ekonomi umat yang bersumber dari 

dana sosial keagamaan. 

d) Keaktifan umat Hindu dalam melaksanakan wisata religi. 

Tujuan ketiga adalah meningkatkan harmonisasi sosial dan 

kerukunan intern untuk mewujudkan NKRI. Terdapat beberapa potensi 

untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut. 

a) Umat Hindu memiliki antusiasme untuk mengkaji ilmu keagamaan 

dan berperan aktif dalam lembaga keagamaan sehingga mendorong 

pemahaman untuk menciptakan kehidupan yang rukun atau 

harmonis. 

b) Umat Hindu memiliki kebiasaan hidup berdampingan, bergotong-

royong mengimplementasikan kearifan lokal dan saling 

menghargai. 

c) Teknologi dan informasi yang berkembang begitu cepat memiliki 

potensi untuk menyebarkan isu tentang kerukunan umat beragama. 

Dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu juga secara tegas tertuang 

upaya peningkatan kualitas lulusan PTKH yang diterima di dunia kerja. 

Kebijakan yang dilakukan adalah PTKH bekerjasama dengan dunia 

kerja/industri dan peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif kelulusan 

mahasiswa agar dapat menurunkan rerata masa tunggu lulusan PTKH 

memperoleh pekerjaan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh 

PTKH adalah peningkatan kegiatan PkM. Di samping itu, dalam renstra 

Ditjen Bimas Hindu juga ditargetkan pencapaian persentase kerjasama 

internasional yang ditindaklanjuti di bidang PkM. 
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2.2 Tujuan dan Sasaran PkM 

 Secara umum, tujuan penyelenggaraan PkM pada PTKH di 

bawah naungan Ditjen Bimas Hindu sejalan dengan tujuan yang tertuang 

dalam Renstra Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024, yakni sebagai 

berikut. 

1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah 

ritual dan sosial melalui PkM yang diselenggarakan oleh PTKH. 

2) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat 

beragama melalui PkM yang diselenggarakan oleh PTKH. 

3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan 

melalui optimalisasi PkM yang diselenggarakan oleh PTKH. 

4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan 

umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan berkualitas melalui PkM yang diselenggarakan oleh 

PTKH. 

5) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki 

daya saing komparatif melalui PkM yang diselenggarakan oleh 

PTKH. 

 Sejalan dengan tujuan di atas, sasaran PkM pada PTKH di bawah 

naungan Ditjen Bimas Hindu sebagai berikut. 

1) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran 

agama. 

2) Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat 

beragama, serta meningkatnya keselarasan relasi agama dan 

budaya. 

3) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dan 

meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat. 

4) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, pemerataan 

akses pendidikan, serta meningkatnya kualitas mental/karakter 

siswa. 

5) Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas. 
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BAB III 

STANDAR PENINGKATAN MUTU PkM 

 

 Peningkatan mutu PkM yang dilaksanakan oleh PTKH di bawah 

naungan Ditjen Bimas Hindu mengacu pada 8 (delapan) standar yang 

ditetapkan dalam SN-Dikti. Oleh karena itu, setiap PTKH wajib 

melaksanakan dan mengembangkan PkM berdasarkan standar hasil, 

standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan 

pembiayaan. Berikut uraiannya masing-masing. 

 

3.1 Standar Hasil PkM 

Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil PkM 

pada PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu dapat berupa 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat atau umat dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan 

teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber 

belajar. 

Hasil PkM PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu dapat 

berupa hasil wajib dan hasil opsional (pilihan). Hasil ini erat kaitannya 

dengan luaran yang dihasilkan dari penyelenggaraan PkM oleh PTKH 

masing-masing. Hasil atau luaran PkM oleh PTKH masing-masing dapat 

berupa beberapa hal berikut. 

a) peningkatan keterampilan (untuk mengasilkan biaya hidup), 

b) model pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi 

setempat; pendampingan mitra, kerja sama dengan pihak 

stakeholder, 
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c) metode untuk meningkatkan kualitas, efesiensi produksi, 

pemasaran, dan sejenisnya terhadap produk yang dihasilkan, 

d) produk jasa dan atau produk barang, baik yang berifat sekuler 

maupun terkait upacara yadnya.  

e) Paten (sifatnya opsional/tidak wajib), dan dapat disesuaikan 

dengan kemampuan dan skim PkM, serta tema PkM yang 

dilaksanakan, misalnya: paten gerak tari yang diciptakan 

sebagai luaran PkM bidang seni budaya, paten gerak yoga 

sebagai luaran PkM bidang kesehatan masyarakat, atau jenis 

lainnya yang relevan dipatenkan.  

f) HKI, 

g) artikel ilmiah, hasil program PkM pada PTKH disebarluaskan 

dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui jurnal/majalah 

nasional (wajib) dan/atau internasional (opsional), 

h) video kegiatan. 

 Di samping itu, luaran dari program PKM PTKH ini setidaknya 

dapat memberi dampak pada beberapa hal berikut: 

a) up-dating IPTEKS di masyarakat, 

b) peningkatan produktivitas mitra, 

peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok 

masyarakat/usaha mikro, masalah-masalah sosial-budaya, 

agama, kesehatan, dan sebagainya, 

c) peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni 

di PTKH; teknologi terkait artificial intelegence, dan 

sejenisnya. 

 

3.2 Standar Isi PkM 

Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman 

dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada 

standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan 

materi PkM pada PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu dapat 

bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi 

hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat atau 

umat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

rangka memberdayakan masyarakat atau umat, teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat atau umat, model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan 

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

Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan 

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

 Isi PkM PTKH mengacu pada isu-isu strategis yang ada di sekitar, 

yang selanjutnya dibahas secara khusus pada BAB IV terkait Isu Strategis 

dalam Pengembangan PkM, yang meliputi bidang pendidikan, 

pengentasan kemiskinan, pengenalan seni budaya, pemberdayaan 

lingkungan, ekonomi/industri kreatif, dan peningkatan kualitas umat, 

serta peningkatan kualitas tempat ibadah (pembangunan Pura), termasuk 

isu-isu atau konten-konten PkM lainnya yang relavan dilaksanakan oleh 

PTKH sesuai kebutuhan mitra, potensi setempat, dan kemampuan PTKH 

dalam melaksanakannya. 

 

3.3 Standar Proses PkM 

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM pada PTKH di 

bawah naungan Ditjen Bimas Hindu dapat berupa pelayanan kepada 

masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

bidang keahliannya, serta peningkatan kapasitas masyarakat/umat; atau 

pemberdayaan masyarakat/umat. Perencanaan PkM oleh PTKH masing-

masing wajib didahului dengan analisis kondisi atau kebutuhan mitra 

sehingga program PkM yang dilaksanakan betul-betul memberikan 

kebermanfaatan bagi mitra dan sesuai kebutuhan mitra. Dalam 
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pelaksanaannya, PkM pada tiap-tiap PTKH wajib mempertimbangkan 

standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PkM 

yang dilakukan oleh mahasiswa pada PTKH sebagai salah satu dari 

bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang 

ditetapkan oleh PTKH masing-masing. Kegiatan PkM yang 

diselenggarakan oleh PTKH harus terarah, terukur, dan terprogram. 

 Proses PkM pada PTKH setidaknya mencakup beberapa tahapan 

sebagai berikut. 

1) Penyusunan proposal diawali dengan analisis kebutuhan mitra 

dan menjalin MoU dengan mitra 

2) Pengusulan atau Pengajuan Proposal PkM 

3) Seleksi Proposal PkM 

4) Pengumuman dan Pendanaan Proposal yang Lolos 

5) Pelaksanaan Kegiatan PkM 

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM 

7) Pelaporan 

 

3.4 Standar Penilaian PkM 

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian 

terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian 

proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 

penilaian, yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar 

proses PkM. Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi tingkat 

kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat 

dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara 

berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau 

pembelajaran, pematangan sivitas akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya 
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masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan.  

Penilaian PkM pada PTKH dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil 

PkM. Penilaian dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni sebagai 

berikut. 

1) Penilaian Proposal PkM (saat seleksi proposal) 

2) Penilaian Pelaksanaan (saat proses berlangsung dengan mengacu 

pada efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan PkM) 

3) Penilaian Laporan (usai kegiatan PkM dengan memperhatikan 

kebermanfaatan dan kepuasan mitra PkM) 

 

3.5 Standar Pelaksana PkM 

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan 

pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal 

yang menjadi standar minimal pelaksana PkM di antaranya adalah 

pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang 

sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan 

dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi 

akademik dan hasil PkM. Lebih lanjut, terkait dengan kriteria minimal 

pelaksana PkM ini dapat ditetapkan secara spesifik oleh tiap-tiap PTKH 

dengan memperhatikan atau mengacu pada berbagai regulasi yang ada. 

Pelaksana PkM pada PTKH minimal adalah dosen tetap ber-

NIDN/NIDK dan/atau dosen tidak tetap/dosen ber-NUPN pada PTKH 

tersebut, serta mahasiswa terdaftar pada PTKH wajib turut serta dalam 

kegiatan PkM. Pelaksana PkM bisa ditetapkan oleh pimpinan PTKH 

melalui LPPM sesuai dengan hasil seleksi proposal PkM yang 

selanjutnya ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Penugasan dan Kontrak 

Kerja. 
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3.6 Standar Sarana dan Prasarana PkM 

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal 

tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil 

pengabdian kepada masyarakat yang ada di PTKH,  memfasilitasi PkM 

terkait penerapan atau pengembangan bidang ilmu program studi yang 

dikelola oleh PTKH, dan area sasaran kegiatan PkM. Sarana dan 

prasarana PkM merupakan sarana PTKH yang dimanfaatkan juga untuk 

proses pembelajaran dan kegiatan penelitian, serta harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

Sarana dan prasarana minimal dalam penyelenggaraan PkM pada 

PTKH, seperti sarana transportasi, laptop, printer, dan sarana operasional 

lainnya yang menunjang pelaksanaan PkM. 

 

3.7 Standar Pengelolaan PkM 

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan 

oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola 

pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga Pengabdian 

kepada Masyarakat, atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan PTKH masing-masing.  

Lembaga PkM pada tiap-tiap PTKH memiliki kewajiban untuk a) 

menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan 

rencana strategis PkM PTKH masing-masing; b) menyusun dan 

mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal kegiatan PkM; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM; d) 

melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil 

PkM; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang 

berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga 

lain melalui kerja sama; g) melakukan analisis kebutuhan yang 
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menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; 

serta h) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PkM  yang 

dikelolanya ke institusi yang berwewenang, seperti pangkalan data 

pendidikan tinggi atau Ditjen Bimas Hindu. Pengelolaan PkM secara 

umum dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 01 

Kewenangan Stakeholders/Unit Terkait dalam Pengelolaan PkM 
No Stakeholders/Unit Terkait Kewenangan dalam Pengelolaan PkM 

1 Kuasa Pengguna Anggaran  Ditjen Bimas 

Hindu/PTKH 

 

a. Menetapkan rencana strategis PkM  

b. Menetapkan panduan PkM  

c. Menetapkan indikator kinerja PkM  

d. Menetapkan alokasi anggaran PkM  

e. Menetapkan tim reviewer internal dan eksternal  

f. Menetapkan penerima dana PkM  

g. Menetapkan keputusan lain terkait PkM yang sesuai 

kewenangannya  

 

2 LPPM PTKH  

a. Menyusun rencana strategis PkM  

b. Menyusun panduan PkM  

c. Menyusun indikator kinerja PkM  

d. Mengusulkan alokasi anggaran PkM  

e. Menyelenggarakan program PkM  

f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring PkM  

g. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk memfasilitasi 

peningkatan mutu PkM agar mampu bersaing secara global 

h.  Mengelola basis data PkM; usulan, laporan kemajuan, 

laporan akhir, laporan pertanggungjawaban, kontrak, 

berserta dokumen administrasi lain yang terkait dengan PkM  

i. Mendorong terbentuknya kelompok pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan 

internasional.  

j. Melaporkan kinerja PkM kepada Rektor/Ketua PTKH  

3 Pelaksana PkM a. Mengusulkan PkM  

b. Melaksanakan PkM jika usulan lolos seleksi  

c. Menandatangani kontrak PkM  

d. Melaksanakan PkM sesuai kontrak  

e. Melaporkan kemajuan PkM  

f. Melaporkan hasil PkM  

g. Melaporkan penggunaan dana PkM  

h. Menerbitkan luaran PkM  
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3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM 

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian 

kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan 

pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di 

luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan PkM digunakan untuk 

membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, dan hasil PkM. Mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan PkM harus diatur berdasarkan ketentuan di PTKH masing-

masing, sedangkan pendanaan PkM berdasarkan anggaran Ditjen Bimas 

Hindu diatur oleh Ditjen Bimas Hindu. PTKH wajib menyediakan dana 

pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM. PTKH 

tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana PkM. Besaran 

pendanaan untuk tiap-tiap PTKH dapat disesuaikan dengan anggaran 

yang ada dan kompleksitas PkM yang dilaksanakan. 
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BAB IV 

ISU STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN PkM 

 

 Melihat persebaran PTKH di berbagai wilayah, seperti Lampung, 

Jakarta, Klaten, Malang, Bali, Mataram, Palangka Raya, Palu, dan 

Kendari dengan kondisi internal dan eksternal tiap-tiap PTKH berbeda-

beda, ada beberapa isu strategis yang bisa dijadikan topik atau substansi 

dalam penyelenggaraan PkM oleh PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas 

Hindu. Beberapa isu strategis dalam pengembangan PkM pada PTKH 

masing-masing di antaranya adalah (1) isu strategis bidang pendidikan 

dan peningkatan kualitas umat (termasuk pula di dalamnya penciptaan 

dan pengembangan teknologi, artifical intelligence, dan big data), (2) 

pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kreatif (termasuk 

pula  pengembangan green industry), (3) pemberdayaan lingkungan, (4) 

peningkatan kualitas tempat ibadah, (5) moderasi beragama, (6) tanggap 

bencana,  (7) pengenalan seni budaya, dan (8) kesehatan masyarakat. 

 

4.1 Isu Strategis Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Umat 

Dalam pengembangan PkM, PTKH dapat melirik isu-isu strategis 

terkait pendidikan. Perkembangan pendidikan bersifat dinamis disertai 

dengan perubahan-perubahan regulasi atau kebijakan yang terjadi tiap 

saat. Hal ini dapat menjadi peluang pengembangan PkM bagi PTKH. 

Beberapa isu strategis dalam dunia pendidikan tersebut di antaranya 

adalah minimnya guru atau tenaga pengajar di sekolah-sekolah daerah 

terpencil, kurangnya akses pendidikan keagamaan bagi masyarakat desa 

terpencil, kurangnya fasilitas atau sarana pendidikan, kurang optimalnya 

pengelolaan pendidikan nonformal (pasraman) karena keterbatasan 

tenaga pengajar (acarya), terjadinya perubahan regulasi atau kebijakan-

kebijakan terkait dengan pendidikan (perubahan kurikulum, 

perkembangan pola pembelajaran, model, metode, media, ataupun 

strategi-strategi pembelajaran (online learning, embeded teaching, 
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discovering learning, task-based learning), kurangnya kreativitas guru 

dan siswa dalam pembelajaran, hubungan emosional guru dan murid 

melemah, serta  upaya-upaya menggali dan mengembangkan ilmu-ilmu 

pengetahuan nusantara/lokal, seperti pengetahuan tentang Usadha, 

pemberian pengetahuan terkait kesehatan, dan sejenisnya. 

Isu-isu terkait bidang pendidikan ini berkaitan pula dengan isu-

isu pengembangan kualitas umat. Peningkatan kualitas umat dapat 

menyasar 3 (tiga) aspek, yakni peningkatan pemahaman, peningkatan 

sikap, dan peningkatan keterampilan. Untuk peningkatan atau 

pengembangan ketiga aspek ini kepada masyarakat atau umat, PTKH 

dapat mengemas program PkM dalam bentuk kegiatan penyuluhan, 

pembinaan umat atau dharma wacana, serta kegiatan-kegiatan pelatihan 

keterampilan yang dipandang relevan sesuai dengan kebutuhan mitra. 

. Beberapa isu strategis itulah menjadi lahan bagi PTKH di bawah 

naungan Ditjen Bimas Hindu untuk mengembangkan kegiatan PkM di 

lokasi masing-masing. Secara rinci, gambaran umum terkait dengan 

pengembangan PkM bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 02 

Isu Strategis Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Umat 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Peningkatan 

kualitas 

pendidikan dari 

sisi SDM 

Minimnya guru atau 

tenaga pengajar di 

sekolah-sekolah daerah 

terpencil 

PTKH yang secara umum bergerak dalam bidang 

pendidikan dapat membantu sekolah-sekolah di 

daerah terpencil yang masih kekurangan guru 

atau tenaga pengajar melalui program PkM 

kampus mengajar atau istilah lain yang 

digunakan oleh PTKH. 

    Kurang optimalnya 

pengelolaan pendidikan 

nonformal (pasraman) 

karena keterbatasan 

tenaga pengajar (acarya) 

PTKH dapat menyasar pendidikan nonformal 

(pasraman) untuk kegiatan PkM, seperti 

menfasilitasi tenaga pengajar dari mahasiswa 

PTKH dan turut membantu pengembangan 

program pendidikan melalui pelatihan, bimtek, 

ataupun workshop di pasraman-pasraman. 

2 Peningkatan 

kualitas 

pendidikan dari 

sisi sarana dan 

prasarana 

Kurangnya fasilitas atau 

sarana pendidikan 

PTKH melalui program PkM dapat memberikan 

bantuan fasilitas atau sarana penunjang 

pendidikan, seperti buku-buku penguat literasi, 

alat tulis, media pembelajaran, ataupun sarana 

penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan 

mitra dan sesuai dengan kemampuan PTKH. 

3 Peningkatan Kurangnya akses PTKH melalui program PkM dapat melakukan 
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kualitas 

pendidikan dari 

sisi konten 

pendidikan keagamaan 

bagi masyarakat desa 

terpencil 

pengembangan pendidikan keagamaan bagi 

sekolah atau masyarakat di desa terpencil dengan 

cara mengemasnya dalam kegiatan pelatihan atau 

pembelajaran. 

4 Peningkatan 

kuliatas 

pendidikan dari 

sisi perubahan 

regulasi/ 

kebijakan 

pemerintah 

Terjadinya perubahan 

regulasi atau kebijakan-

kebijakan terkait dengan 

pendidikan (perubahan 

kurikulum, 

perkembangan pola 

pembelajaran, model, 

metode, media, ataupun 

strategi-strategi 

pembelajaran 

Sivitas akademika PTKH melalui program PkM 

dapat menjadi fasilitator dalam peningkatan 

mutu guru terkait adanya perubahan kurikulum, 

perkembangan pola pembelajaran, model, 

metode, media, ataupun strategi-strategi 

pembelajaran melalui kegiatan workshop, 

pelatihan, bimbingan teknis ataupun program 

lainnya yang relevan yang menyasar guru-guru 

5 Pengembangan 

Pendidikan Non-

Formal 

(Pasraman) 

Kurang optimalnya 

pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Hindu dalam jam-jam 

atau waktu yang terbatas 

di sekolah-sekolah 

formal sehingga perlu 

adanya tambahan 

penanaman nilai-nilai 

ajaran agama melalui 

pendidikan non-formal 

(pasraman) 

PTKH melalui program PkM dapat menginisiasi 

terbentuknya pasraman-pasraman di wilayah 

binaan PTKH masing-masing untuk 

mengintensifkan pemberian pembekalan terkait 

dengan implementasi nilai-nilai ajaran agama 

secara nyata 

6 Peningkatan 

kualitas 

pemahaman 

umat 

Kurang optimalnya 

pemahaman umat terkait 

bidang agama dan 

keagamaan 

PTKH dapat melakukan program-program 

strategis untuk meningkatkan pemahaman umat 

terkait bidang agama dan keagamaan mengacu 

pada Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yakni 

Tattwa, Susila, dan Upacara melalui program 

penyuluhan, workshop, dharma wacana, dharma 

tula, atau program lainnya yang dipandang 

relevan dan sesuai dengan kompetensi PTKH 

masing-masing 

7 Peningkatan 

kualitas sikap 

umat 

Berkembangnya sikap-

sikap yang bertentangan 

dengan ajaran agama 

PTKH melalui program PkM dapat melakukan 

pembinaan dan penyadaran kepada umat untuk 

tetap dapat bersikap sesuai ajaran agama 

berlandaskan Tri Kaya Parisudha melalui 

program penyuluhan, workshop, dharma 

wacana, dharma tula, atau program lainnya yang 

dipandang relevan dan sesuai dengan kompetensi 

PTKH masing-masing 

8 Peningkatan 

kualitas 

keterampilan 

umat 

Kurang optimalnya 

keterampilan umat atau 

masyarakat sehingga 

lebih cenderung bersifat 

konsumtif daripada 

produktif 

PTKH melalui program PkM dapat melakukan 

pelatihan atau workshop peningkatan 

keterampilan umat atau masyarakat dalam 

bidang agama dan keagamaan 
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Isu-isu strategis yang disampaikan pada pedoman ini hanya 

sebagian kecil dari banyaknya isu yang ada dalam dunia pendidikan yang 

dapat dijadikan bahan PkM oleh PTKH. Oleh karena itu, PTKH secara 

otonom dapat mengembangkan PkM bidang pendidikan sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Mode/model/media 

pembinaan bisa dilakukan secara kreatif dan inovatif  melalui 

pemanfaatan media digital/media sosial karena sebagian besar generasi 

milenial menggunakan gadget. Oleh karena itu, pembinaan bisa dikemas 

dengan bahasa dan tampilan yang menarik. 

 

4.2 Isu Strategis Bidang Pengentasan Kemiskinan dan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif 

 Tidak dipungkiri bahwa dengan kondisi geografis yang tidak 

merata di tiap-tiap wilayah, masih banyak dijumpai masyarakat atau umat 

yang kurang mampu (terkategori miskin) di sekitar kita. Untuk itu, 

berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang ada, PTKH melalui 

program PkM dapat mengambil peran secara otonom ataupun sebagai 

perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan program 

pengentasan kemiskinan. Dalam kaitannya dengan pengentasan 

kemiskinan tersebut, masyarakat perlu juga dibekali dengan beragam 

skill, yang salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif. 

Dalam perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan 

era digital, sudah sepatutnya umat atau masyarakat berpikir kreatif dan 

melihat segala peluang yang ada untuk mengembangkan ekonomi atau 

industri kreatif. Dalam hal ini, PTKH bisa mengambil peran sebagai mitra 

umat atau masyarakat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-

masing. Hal ini sekaligus juga menjadi upaya peningkatan kualitas umat 

pada aspek keterampilan. 
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Tabel 03 

Isu Strategis Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan  

Ekonomi Kreatif 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Kebutuhan makan, 

minum, akses air 

bersih bagi 

masyarakat/umat 

miskin di daerah 

terpencil 

Masih banyak umat miskin di 

daerah terpencil yang kesulitan 

memenuhi kebutuhan hidup 

(makan, minum, ataupun akses 

air bersih) 

PTKH dapat melakukan program 

PkM aksi sosial kemanusiaan 

memberikan bantuan kebutuhan 

pokok atau sembako bagi 

masyarakat miskin. PTKH juga 

dapat bekerja sama dengan 

pemerintah atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dalam 

melakukan PkM dan membangun 

jejaring kerjasama untuk membuka 

akses air bersih bagi masyarakat/ 

umat miskin di daerah terpencil 

2 Rumah layak huni 

bagi masyarakat 

miskin 

Masih banyak umat yang tinggal 

di rumah tidak layak huni 

PTKH, baik secara otonom maupun 

perpanjangan tangan pemerintah 

dapat membantu penyediaan rumah 

layak huni bagi masyarakat miskin 

melalui program PkM berupa 

proyek membangun desa di daerah 

terpencil 

3 Kepemilikan 

keterampilan/ 

kecakapan hidup oleh 

masyarakat/ umat 

Minimnya keterampilan 

kecakapan hidup yang dimiliki 

oleh masyarakat/umat 

PTKH melalui program PkM dapat 

secara berkesinambungan 

memberikan pelatihan-pelatihan 

keterampilan/ kecakapan hidup 

bagi masyarakat/ umat yang 

terkategori miskin agar dengan 

keterampilan yang dimilikinya, 

mereka mampu meningkatkan taraf 

kehidupannya. 

4 Kesejahteraan sosial Banyak umat yang terkategori 

kurang sejahtera sehingga perlu 

adanya upaya membangun 

kesejahteraan sosial umat 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan 

mendidik/melatih masyarakat 

sehingga menguasai keterampilan 

tertentu, membuat masyarakat 

kreatif dan bangkit dari 

kemiskinan; membangun sikap 

tenggang rasa, gotong royong 

(berdasarkan konsep tattwam asi), 

dan termasuk pula upaya 

mengembangkan olah raga 

tradisional yang dapat 

menyejahterakan masyarakat. 

5 Pengentasan 

Kemiskinan Ekstrem 

Masih tingginya angka 

kemiskinan ekstrem di beberapa 

PTKH melalui program PkM dapat 

menyumbangkan pemikiran dan 
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wilayah yang perlu mendapat 

sentuhan akademisi untuk turut 

membantu menanggulanginya 

tenaga untuk turun ke lokasi atau 

wilayah yang masyarakatnya 

terkategori miskin ekstrem dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat setempat 

6 Membangun jiwa 

kewirausahaan 

masyarakat/ umat 

Lemahnya jiwa kewirausahaan 

masyarakat/ umat sehingga lebih 

cenderung masyarakat menjadi 

konsumen daripada sebagai 

produsen 

PTKH melalui program PkM dapat 

memberikan pelatihan-pelatihan 

atau penyuluhan-penyuluhan 

penguatan dan 

penumbuhkembangan jiwa-jiwa 

kewirausahaan bagi masyarakat/ 

umat 

7 Peningkatan produksi 

hasil kreativitas 

masyarakat umat 

yang berdaya jual 

Lemahnya hasil produksi dan 

pemasaran produk-produk hasil 

kreativitas masyarakat/ umat 

PTKH melalui program PkM dapat 

membantu masyarakat/ umat untuk 

merancang sistem produksi dan 

pemasaran, dan menjembatani 

masyarakat dalam membangun 

jejaring kerjasama untuk 

menyalurkan hasil produksi 

masyarakat 

8 Pemanfaatan 

teknologi tepat guna 

dalam pengembangan 

ekonomi/ industri 

kreatif masyarakat 

Kurangnya kemampuan 

masyarakat dalam pemanfaatan 

teknologi tepat guna untuk 

membangun ekonomi kreatif 

PTKH melalui program PkM dapat 

menjadi fasilitator dan membangun 

jejaring kerjasama dengan berbagai 

mitra untuk merancang dan 

mengemas pemanfaatan teknologi 

tepat guna bagi masyarakat yang 

bergerak dalam ekonomi/ industri 

kreatif 

       

Isu strategis terkait pengentasan kemiskinan ini juga menjadi poin 

penting dalam agenda PkM yang didanai oleh Ditjen Bimas Hindu. Oleh 

karena itu, setiap PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu 

berpeluang menjadi perpanjangan tangan pihak Ditjen Bimas Hindu 

dalam perealisasian atau penyaluran bantuan  pengentasan kemiskinan 

melalui program PkM secara tepat sasaran. 

 

Di samping itu, PTKH melalui program PkM yang dilaksanakan 

juga dapat mendorong agar masyarakat bangga menggunakan produk 

dalam negeri dan berbelanja di pasar tradisional/warung-warung. Dalam 

program PkM yang menyasar industri kecil, melalui PkM PTKH dapat 

membantu para pengrajin terkait beberapa hal, seperti design/model, 
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packing/pengemasan produk, penyaluran ke toko/penyalur (membangun 

kerja sama dengan pihak pengusaha agar hasil bida disalurkan. Di 

samping itu, bagi PTKH yang secara khusus memiliki Program Studi 

Ekonomi Hindu dapat menggali  konsep ekonomi Hindu tersebut untuk 

mengembangkan program PkM bidang ekonomi/industri kreatif ini. 

 

4.3 Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Lingkungan 

Implementasi ajaran Tri Hita Karana dalam kaitannya dengan 

menjaga harmonisasi dengan alam atau lingkungan memberikan ruang 

gerak yang tidak terbatas bagi PTKH dalam melaksanakan program PkM 

bidang pemberdayaan lingkungan. Di samping itu, dalam berbagai 

kegiatan keagamaan Hindu selalu saja ada sampah-sampah sisa upacara 

yang ditimbulkan. Hal ini juga penting menjadi perhatian PTKH dalam 

melaksanakan PkM yang berdaya guna bagi umat atau masyarakat dan 

lingkungan. 

Tabel 04 

Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Lingkungan 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Pencemaran 

lingkungan 

Kurangnya kesadaran 

umat terhadap 

pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan, 

area Pura, dan 

sekitarnya 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan penyuluhan-penyuluhan 

untuk menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya kebersihan lingkungan, 

terlebih lagi di kawasan suci atau 

lingkungan Pura. Di samping itu, sivitas 

akademika pada PTKH juga dapat 

menggandeng masyarakat untuk 

melakukan aksi peduli lingkungan. 

2 Sarana atau 

fasilitas kebersihan 

lingkungan 

Minimnya fasilitas atau 

sarana kebersihan 

PTKH melalui program PkM dapat 

memberikan bantuan berupa fasilitas 

atau sarana kebersihan, berupa tempat 

sampah, pembuatan tempat pembuangan 

akhir, penyediaan fasilitas pengelolaan 

atau pengolahan sampah, dan sejenisnya 

sesuai dengan kemampuan PTKH 

masing-masing. 

3 Pemanfaatan 

lingkungan atau 

lahan 

Banyak lingkungan 

sekitar yang masih 

belum terurus dengan 

baik, sehingga lahan 

tandus ataupun gersang, 

PTKH melalui program PkM dapat 

mengajak masyarakat untuk melakukan 

aksi peduli lingkungan dengan cara 

penanaman pohon atau penghijauan di 

area/kawasan suci, di lingkungan tempat 
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baik di lingkungan 

tempat suci maupun di 

lingkungan tempat 

tinggal 

tinggal, dan pemanfaatan lahan 

pekarangan untuk menanam tanaman 

upakara atau tamanam obat keluarga 

4 Optimalisasi 

pemberdayaan 

hasil alam 

Hasil alam belum 

dimanfaatkan secara 

optimal oleh 

masyarakat 

PTKH melalui program PkM 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

masyarakat untuk memberdayakan hasil 

alam agar bermanfaat untuk hidup, 

kehidupan, dan penghidupan 

masyarakat. 

 

 Isu-isu strategis ini dapat disesuaikan dengan kondisi eksternal 

PTKH masing-masing karena pada dasarnya kondisi eksternal tiap-tiap 

PTKH berbeda-beda. Sebagai contoh, PTKH dapat juga melirik  isu-isu 

pertanian organik terkait pupuk dan pengendali hama, mempertahankan 

tanah agar tetap subur; isu-isu global warming, mengurangi penggunaan 

plastik, mendorong kembali ke alam/merawat alam; dan juga gerakan 

menanam pohon-pohon/kembang yang digunakan dalam upacara 

yadnya. 

 

4.4 Isu Strategis Bidang Peningkatan Kualitas Tempat Ibadah 

 Bagi umat Hindu di luar Bali, kebutuhan terkait tempat ibadah 

juga menjadi isu strategis yang bisa dijadikan bahan pengabdian kepada 

masyarakat oleh PTKH di lokasi setempat. 

 

Tabel 05 

Isu Strategis Bidang Peningkatan Kualitas Tempat Ibadah 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Peningkatan kualitas 

tempat ibadah 

Kurang sarana tempat 

ibadah umat Hindu di 

pedalaman/daerah terpencil 

PTKH dapat melakukan program-program 

strategis untuk membantu meningkatkan kualitas 

tempat ibadah, misalnya bergotong-royong dalam 

pembangunan tempat ibadah, menjadi konsultan 

dalam perancangan pendirian atau pembangunan 

tempat ibadah, dsb. 

2 Pengelolaan tempat 

ibadah 

Kurangnya pemahaman 

umat terkait pengelolaan 

tempat-tempat ibadah  

PTKH dapat melakukan program-program 

pembinaan dan/atau pendampingan dalam 

pengelolaan tempat ibadah yang belum optimal 

sehingga pelayanan umat dalam pemanfaatan 

tempat ibadah juga semakin optimal 
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4.5 Isu Strategis Bidang Moderasi Beragama 

 Wacana moderasi agama dewasa ini digelorakan di tengah 

maraknya kasus-kasus intoleran yang di masyarakat. Dengan demikian, 

sudah sepantasnya PTKH mengangkat isu-isu moderasi agama ini 

sebagai substansi dalam melaksanakan PkM. 

 

Tabel 06 

Isu Strategis Bidang Moderasi Beragama 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Kerukunan inter-umat 

beragama 

Maraknya kasus atau konfilk internal 

umat beragama, sengketa lahan atau 

pura, dll. Yang berimplikasi pada 

disharmonisasi inter-umat beragama 

PTKH melalui program PkM 

melakukan penyuluhan-penyuluhan 

dan pembinaan umat terkait dengan 

kerukunan umat beragama. 

2 Intoleransi antar-umat 

beragama 

Maraknya kasus intoleransi antar-

umat beragama, pelecehan agama, 

dan sejenisnya yang berimplikasi 

pada keretakan hubungan antar-umat 

beragama 

PTKH melalui program PkM 

melakukan penyuluhan-penyuluhan 

dan pembinaan-pembinaan terkait 

sikap moderat dalam beragama atau 

upaya-upaya membangun kesadaran 

moderasi beragama 

3 Optimalisasi pemanfaatan 

tempat Ibadah sebagai 

pusat syiar agama yang 

toleran 

Tempat ibadah belum sepenuhnya 

dapat dimanfaatkan sebagai pusat 

syiar agama yang toleran 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan bersama dalam 

optimalisasi pengelolaan tempat 

ibadah sebagai pusat syiar agama 

yang toleran dan gerakan toleransi 

berbasis tempat ibadah 

4 Penguatan peran 

Penceramah agama untuk 

perdamaian dan 

kemaslahatan umat 

Belum optimalnya peran penceramah 

agama dalam membangun moderasi 

beragama 

PTKH melalui program PkM dapat 

bersama-sama para penceramah atau 

penyuluh agama melakukan program 

aksi perdamaian dan kemaslahatan 

umat atau program lainnya yang 

relevan untuk meningkatkan sikap 

moderasi beragama dan kompetensi 

komunikatif para penceramah atau 

penyuluh agama 

5 Pembangunan ekosistem 

dunia pendidikan yang 

menumbuhkembangkan 

nilai toleransi 

Masih maraknya kasus-kasus 

intoleran yang terjadi di dunia 

pendidikan, baik di tingkat dasar 

maupun menengah, termasuk pula 

kasus-kasus bullying 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan pembinaan ke 

lembaga-lembaga pendidikan formal 

untuk memberikan penguatan terkait 

nilai-nilai sesuai ajaran agama 

(tattwam asi) dan 

menumbuhkembangkan nilai 

toleransi di kalangan pelajar. 

6 Pembangunan lingkungan 

sosial yang rukun dan 

damai dalam prinsip 

kesetaraan 

Belum optimalnya penciptaan 

lingkungan sosial yang rukun dan 

damai dalam prinsip kesetaraan di 

masyarakat 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan penyuluhan, baik dalam 

kemasan dharma wacana maupun 

dharma tula untuk memberikan 

penyadaran berkaitan dengan 

penciptaan lingkungan sosial yang 

rukun dan damai dalam prinsip 
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kesetaraan  

7 Penguatan kepeloporan 

anak muda sebagai agen 

toleransi 

Masih minimnya generasi muda yang 

tergerak untuk menjadi agen toleransi 

PTKH melalui program PkM dapat 

menjaring dan menyasar para pemuda 

untuk diberikan pembinaan, 

pelatihan, dan pendampingan dalam 

rangka penyiapan para generasi muda 

sebagai agen toleransi dan penguatan 

kepeloporan terkait moderasi 

beragama 

8 Penguatan peran keluarga 

dalam penanaman nilai 

toleransi 

Keluarga sebagai garda terdepat 

dalam pembentukan karakter perlu 

dioptimalkan peranannya 

PTKH melalui program PkM dapat 

menyasar keluarga-keluarga Hindu 

sebagai keluarga binaan yang 

diberikan penguatan terkait 

penanaman nilai-nilai toleransi di 

mulai dari lingkungan keluarga dalam 

rangka penciptaan keluarga yang 

rukun dan harmonis. 

 

 Dengan program-program PkM yang berfokus pada penguatan 

moderasi beragama, baik di kalangan internal kampus maupun di 

lingkungan masyarakat sekitar, akan dapat mewujudkan kampus inspirasi 

(inspiring campus) dan bahkan tokoh inspiratif dalam gerakan  moderasi 

beragama (inspiring person) sesuai dengan target Ditjen Bimas Hindu. 

 

4.6 Isu Strategis Bidang Sosial Kemanusiaan 

 Isu strategis bidang aksi sosial kemanusiaan ini mencakup 

beberapa aspek, seperti aksi sosial dan kemanusiaan dalam tanggap 

bencana, korps sukarelawan (KSR) yang bergerak dalam bidang sosial 

kemanusiaan, atau aksi sosial kemanusiaan lainnya yang dikemas oleh 

PTKH masing-masing. 

Wilayah Indonesia termasuk wilayah yang rawan bencana. 

Bencana bisa terjadi wewaktu-waktu dan tanpa terduga. Oleh karena itu, 

Ditjen Bimas Hindu melalui rencana strategis PkM juga menyediakan 

anggaran terkait pengabdian kepada masyarakat tanggap bencana. 

Terkait dengan isu ini, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi 

penekanan pihak Ditjen Bimas Hindu, yakni tindakan PkM yang bersifat 

preventif (pencegahan) dan tindakan PkM yang bersifat kuratif, serta 

optimalisasi peran sivitas PTKH sebagai korps sukarelawan (KSR) dalam 

program PkM. 
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Tabel 07 

Isu Strategis Bidang Sosial Kemanusiaan 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Pengetahuan umat 

terhadap 

kesiapsiagaan 

kebencanaan 

Minimnya pemahaman umat terkait 

dengan kesiapsiagaan kebencanaan 

di wilayahnya masing-masing atau 

kurangnya pemahaman umat terkait 

dengan potensi-potensi 

kebencanaan di wilayahnya 

masing-masing 

PTKH melalui PkM dapam memberikan 

penyuluhan, pembinaan, dan simulasi terkait 

dengan langkah-langkah kesiapsiagaan 

kebencanaan kepada umat untuk memberikan 

pemahaman dan penyadaran kepada 

masyarakat terkait dengan kebencanaan. 

2 Aksi kemanusiaan 

pada lokasi-lokasi 

tertimpa bencana 

Adanya bencana yang  menimpa 

umat yang membutuhkan uluran 

tangan segenap pihak, termasuk 

pula sivitas PTKH 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan aksi kemanusiaan memberikan 

bantuan atau dukungan material dan 

moral/spriritual kepada umat di lokasi 

bencana 

3 Membangun korps 

sukarelawan 

(KSR) 

Masih banyak umat/masyarakat 

yang membutuhkan bantuan dari 

sivitas PTKH 

PTKH melalui program PkM dapat 

mengandeng mitra atau LSM untuk 

melakukan aksi-aksi sosial kemanusiaan 

dengan menjadi korps sukarelawan (KSR) 

yang bergerak dalam membantu masyarakat, 

misalnya melakukan aksi donor darah yang 

bekerja sama dengan PMI atau aksi sosial 

kemanusiaan lainnya yang relevan 

 

4.7 Isu Strategis Bidang Pengenalan Seni Budaya 

 Tiap-tiap wilayah PTKH tentu kaya dengan berbagai kearifan 

lokal yang menjadi latar sosial budaya masyarakat setempat. Namun, 

seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan era 

digital, tidak sedikit seni budaya yang tergerus oleh perkembangan 

zaman dan lama-kelamaan terlupakan, serta lenyap dari kehidupan 

masyarakat atau umat. Untuk itu, PTKH dapat mengambil peran strategis 

dalam upaya membangkitkan kearifan lokal yang ada; melestarikan dan 

mengenalkan seni budaya khususnya seni-seni keagamaan Hindu kepada 

masyarakat, umat, atau generasi muda; serta membangun sikap sadar 

budaya melalui program PkM yang di dalamnya tentu dapat disisipi 

dengan muatan nilai-nilai penguatan karakter bagi umat. 
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Tabel 08 

Isu Strategis Bidang Pengenalan Seni Budaya 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Kearifan lokal 

sebagai pegangan 

dalam membangun 

masyarakat 

berbudaya 

Masyarakat mulai abai 

terhadap kearifan lokal 

yang ada 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan upaya-upaya 

membangkitkan kearifan lokal di 

tengah-tengah masyarakat/ umat dengan 

kemasan atau cara-cara yang kreatif 

2 Pengenalan dan 

pelestarian seni 

budaya 

Banyak generasi muda 

lebih menyukai seni 

budaya luar atau asing 

daripada seni budaya 

sendiri (lokal) yang kaya 

dengan nilai-nilai 

kehidupan 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan penyuluhan, 

pelatihan-pelatihan seni ataupun 

pementasan- pementasan seni budaya 

dalam rangka memperkenalkan seni 

budaya kepada masyarakat atau generasi 

muda dan menumbuhkan rasa memiliki 

terhadap budaya sendiri 

3 Membangun sikap 

sadar budaya 

Banyak generasi yang 

tergerus oleh budaya luar 

tanpa diimbangi dengan 

sikap memilih dan memilah 

dengan tepat 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan penyuluhan, 

pelatihan yang dapat membangun/ 

membentuk sikap sadar budaya pada 

umat atau generasi muda, membangun 

sikap terbuka terhadap budaya luar 

dengan memetik hal-hal yang positif dan 

relevan dengan budaya bangsa, serta 

membangun sikap bangga terhadap 

budaya bangsa. 

 

4.8 Isu Strategis Bidang Kesehatan Masyarakat 

 

 Isu strategis bidang kesehatan masyarakat ini dapat mencakup 

beberapa aspek, seperti pembinaan kesehatan masyarakat, sosialisasi pola 

hidup sehat, pendirian pusat yoga (yoga center), pelayanan kesehatan 

masyarakat, penguatan dan pendalaman Ayurweda kepada masyarakat, 

dan sejenisnya. Beberapa isu tersebut terurai pada tabel berikut. 

 

Tabel 09 

Isu Strategis Bidang Kesehatan Masyarakat 
No Isu Prioritas Permasalahan Solusi 

1 Pola hidup bersih 

dan sehat 

Masih banyak masyarakat atau 

umat yang mengabaikan 

kesehatan, baik kesehatan 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan sosialisasi, pembinaan, 

ataupun penyuluhan kepada 
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jasmani maupun rohani masyarakat/umat terkait pola hidup 

bersih dan sehat, baik kesehatan 

jasmani/fisik maupun kesehatan 

rohani/ mental. 

2 Pendirian pusat 

yoga (yoga center) 

Masih minimnya pusat-pusat 

yoga yang menjadi akses bagi 

masyarakat dalam rangka 

peningkatan kesehatan 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan yoga bersama 

dan menjadikan kampus sebagai 

pusat kegiatan yoga untuk 

masyarakat ataupun umat, atau 

kegiatan lainnya yang relevan. 

3 Pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

Masih banyak masyarakat di 

wilayah terpencil yang kurang 

mendapat akses pelayanan 

kesehatan 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat di 

wilayah terpencil secara berkala 

dengan menggandeng mitra dari 

tenaga kesehatan atau mitra lainnya 

yang relevan. 

4 Penguatan dan 

pendalaman 

Ayurweda 

Kurangnya pemahaman 

masyarakat/ umat terkait dengan 

kesehatan sesuai Ayurweda 

PTKH melalui program PkM dapat 

melakukan kegiatan pembinaan dan 

penyuluhan untuk memberikan 

penguatan dan pendalaman terkait 

ayurweda kepada masyarakat 

sasaran. 
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BAB V  

SKEMA PkM 

 

 Ada beberapa skema PkM yang bisa diprogramkan dan 

dilaksanakan oleh tiap-tiap PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas 

Hindu. Skema PkM dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, 

yakni bidang keilmuan, skup pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sumber 

pendanaan, dan pelaksana. Berikut uraiannya masing-masing. 

 

5.1 PkM Berdasarkan Bidang Keilmuan 

 PkM berdasarkan bidang keilmuan ini memberikan peluang 

seluas-luasnya bagi dosen, program studi, dan institusi PTKH masing-

masing untuk mengembangkan rumpun atau bidang keilmuan yang 

ditekuninya. Berdasarkan bidang keilmuan ini, skema PkM pada PTKH 

dapat dikelompokkan menjadi PkM berdasarkan keilmuan dosen, PkM 

berdasarkan keilmuan prodi, dan PkM berdasarkan keilmuan institusi. 

 

5.1.1 PkM Berdasarkan Keilmuan Dosen 

 PkM berdasarkan keilmuan dosen memberikan peluang bagi 

dosen-dosen untuk melakukan pengembangan bidang keilmuannya 

melalui program PkM. Tiap-tiap PTKH tentu memiliki keanekaragamaan 

latar belakang bidang keilmuan tiap-tiap dosen. Oleh karena itu, program 

PkM berdasarkan keilmuan dosen ini dapat berimplikasi pada kuantitas 

dan kualitas PkM pada PTKH masing-masing karena lebih variatif dan 

sesuai dengan kompetensi dosen masing-masing. Luaran yang 

diharapkan dari PkM jenis ini minimal artikel atau publikasi pada jurnal 

nasional. 

 

5.1.2 PkM Berdasarkan Keilmuan Program Studi 

 PTKH di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu mengelola 

berbagai macam program studi. Tiap-tiap program studi tersebut 

memiliki latar rumpun keilmuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 
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PTKH juga bisa mengembangkan program PkM berdasarkan keilmuan 

program studi masing-masing. Luaran yang diharapkan dari PkM jenis 

ini minimal artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.1.3 PkM Berdasarkan Keilmuan Institusi 

 PkM berdasarkan keilmuan institusi dapat dilakukan secara 

melembaga dan multidisiplin melalui dikoordinasikan oleh unit yang 

membidangi, seperti LPPM, LP3M, atau sejenisnya. Dalam konteks ini, 

tentu PkM yang dilaksanakan cakupan atau skupnya lebih luas dan lebih 

kompleks dari PkM jenis yang lainnya. Pelaksanaan PkM berdasarkan 

keilmuan institusi PTKH memberikan peluang bagi PTKH masing-

masing dalam rangka pengembangan PTKH ke depan. PkM ini juga 

memberikan peluang kolaborasi pelaksanaan PkM lintas program studi 

di internal PTKH. Luaran yang diharapkan dari PkM jenis ini adalah 

minimal artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.1.4 PkM Multidisiplin  

 PkM multidisiplin merupakan pengabdian kepada masyarakat 

yang mengolaborasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu kesatuan 

pengabdian kepada msyarakat yang dilakukan. Tema-tema besar yang 

diangkat dalam PkM multidisiplin dapat mengacu pada salah satu isu 

strategis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. PkM 

multidisiplin ini dapat dilakukan secara berkelompok oleh dosen dan 

mahasiswa lintas program studi dalam satu institusi PTKH ataupun lintas 

PTKH. PkM Multidisiplin ini juga dapat dikemas dalam PkM terintegrasi 

ataupun PkM tematik.  Luaran yang diharapkan dalam PkM jenis ini 

adalah artikel atau publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta. 

 

5.2 PkM Berdasarkan Skup Pelaksanaan 

 PkM berdasarkan skup pelaksanaan dapat dikelompokkan 

berdasarkan 3 (tiga) skup atau cakupan wilayah, yakni PkM tingkat lokal, 

PkM tingkat nasional, dan PkM tingkat internasional. 
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5.2.1 PkM Tingkat Lokal 

 PkM tingkat lokal merupakan pengabdian kepada masyarakat 

yang menyasar mitra masih dalam skup wilayah kedesaan, kelurahan, 

kecamatan, kabupaten, atau provinsi lokasi PTKH masing-masing. PkM 

jenis ini pembiayaannya dapat berdasarkan pendanaan PTKH masing-

masing dan dapat pula dari Ditjen Bimas Hindu. Tema-tema PkM jenis 

ini dapat merujuk pada salah satu isu strategis yang sudah dijabarkan 

pada bagian sebelumnya dan tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat 

atau mitra di lokasi yang disasar. Luaran PkM jenis ini minimal berupa 

artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.2.2 PkM Tingkat Nasional   

 PkM tingkat nasional merupakan pengabdian kepada masyarakat 

yang menyasar mitra di luar provinsi tempat PTKH tersebut berada 

dan/atau menggandeng mitra bertaraf nasional. PkM jenis ini dapat 

dilakukan oleh dosen dan mahasiswa lintas PTKH di bawah naungan 

Ditjen Bimas Hindu dengan kemasan PkM tematik terpadu atau 

terintegrasi antar-provinsi. Pembiayaan PkM jenis ini dapat bersumber 

dari Ditjen Bimas Hindu dan dapat pula bersumber dari dana PTKH 

masing-masing. Luaran PkM jenis ini minimal berupa artikel atau 

publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.2.3 PkM Tingkat Internasional 

 PkM tingkat internasional merupakan pengabdian kepada 

masyarakat yang menyasar mitra di luar negeri atau lintas negara dan/atau 

menggandeng mitra bertaraf internasional. PkM jenis ini dapat dilakukan 

sesuai isu-isu strategis yang dialami oleh masyarakat mitra di lokasi PkM. 

Pendanaan Pkm tingkat internasional ini dapat bersumber dari Ditjen 

Bimas Hindu dan dapat pula bersumber dari pendanaan institusi PTKH 

masing-masing. Luaran wajib dalam PkM jenis ini adalah minimal artikel 

atau publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta. 
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5.3 PkM Berdasarkan Waktu Pelaksanaan 

 PkM berdasarkan waktu pelaksanaan bagi PTKH di bawah 

naungan Ditjen Bimas Hindu, secara umum dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) kategori, yakni PkM terprogram dan PkM insidental.  

 

5.3.1 PkM Terprogram  

 PkM terprogram merupakan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan telah tertuang dalam agenda 

ataupun rencana kerja, baik di tingkat Ditjen Bimas Hindu maupun pada 

PTKH masing-masing.  

 Tiap tahun anggaran, Ditjen Bimas Hindu memprogramkan 

kegiatan PkM pada tiap-tiap PTKH, terutama PTKH Swasta. PkM jenis 

ini tergolong PkM terprogram oleh Ditjen Bimas Hindu. Ketentuan 

pelaksanaan PkM yang terprogram oleh Ditjen Bimas Hindu ini diatur 

dalam dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis) 

PkM yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.  

 PkM terprogram oleh PTKH merupakan skema-skema PkM yang 

diprogramkan dan dilaksanakan oleh tiap-tiap PTKH sesuai agenda atau 

perencanaan PTKH masing-masing. PTKH secara otonom dapat 

mengembangkan PkM terprogram ini sesuai Rencana Strategis (Renstra) 

PkM yang ditetapkan oleh LPPM atau LP3M atau sebutan lain yang 

relevan pada PTKH masing-masing. PkM yang terprogram ini dapat 

berupa PkM Moderasi Beragama, PkM Tematik Kerukunan Beragama, 

PkM Pemberdayaan Perempuan  Antikorupsi (dalam kaitannya dengan 

peningkatan kualitas umat), PkM Bidang Sosial Keagamaan, PkM 

Terintegrasi, dan/atau PkM lainnya yang relevan bagi pengembangan 

PTKH, serta sesuai dengan kebutuhan mitra. 

 PkM yang terprogram ini, baik oleh Ditjen Bimas Hindu maupun 

PTKH dapat dilakukan dalam kurun semesteran, tahunan, ataupun tahun 

jamak (multiyears). Luaran PkM terpogram ini dapat berupa artikel atau 

publikasi minimal pada jurnal nasional. 
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5.3.2 PkM Insidental 

PkM insidental merupakan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan sewaktu-waktu atau tanpa ada perencanaan sebelumnya, 

seperti PkM tanggap bencana,  PkM berdasarkan permintaan masyarakat 

atau pemerintah, dan sejenisnya. PkM yang sifatnya insidental ini dapat 

dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Hindu dengan menggandeng PTKH 

terdekat dengan lokasi kejadian bencana atau dapat dilakukan secara 

mandiri oleh tiap-tiap PTKH yang bersangkutan. PkM insidental tanggap 

bencana yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Hindu diatur dalam Juklak 

Juknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pedoman ini. 

Sementara itu, PkM insidental yang dilaksanakan oleh PTKH diatur oleh 

PTKH masing-masing. Luaran wajib untuk PkM jenis ini adalah minimal 

artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.4 PkM Berdasarkan Sumber Pendanaan 

 Berdasarkan sumber pendanaan, PkM dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) jenis, yakni PkM berdasarkan pendanaan dari Ditjen 

Bimas Hindu, PkM berdasarkan pendanaan internal PTKH, dan PkM 

berdasarkan pendanaan dari mitra. 

 

5.4.1 PkM Berdasarkan Pendanaan Ditjen Bimas Hindu  

 PkM berdasarkan pendanaan Ditjen Bimas Hindu  merupakan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKH dengan 

menggunakan dana bantuan dari Ditjen Bimas Hindu. Segala ketentuan 

terkait dengan PkM berdasarkan pendanaan Ditjen Bimas Hindu ini 

diatur dalam Juklak Juknis PkM yang menjadi bagian tidak terpisahkan 

dari pedoman ini. Namun, secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 

5.4.1.1 Persyaratan dan Bentuk Bantuan 

a. Persyaratan Penerima Bantuan 

Persyaratan penerima bantuan PkM bagi PTKH swasta 

sebagai berikut. 
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1. Usulan/Permohonan dari Perguruan Tinggi Keagamaan 

Hindu Swasta (PTKHS) ditujukan kepada Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian 

Agama Republik Indonesia; 

2. Proposal permohonan bantuan yang minimal memuat 

latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, 

tujuan penggunaan bantuan, jumlah bantuan/bentuk 

bantuan yang diminta; 

3. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif, dibuktikan 

dengan surat keterangan dari Bank; 

4. Rencana Anggaran Biaya (dapat diatur oleh PTKH 

pengusul untuk beberapa kelompok PkM); 

5. Kerangka acuan kerja (KAK) PkM; 

6. Laporan Akademik PTKHS; 

7. Fotokopi izin penyelenggaraan Prodi; 

8. SK penetapan pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat dari pejabat yang berwenang; 

9. lzin pelaksanaan PkM dari kepala desa, tokoh umat, atau 

pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung 

terhadap kelompok masyarakat (mitra PkM). 

 

b. Bentuk Bantuan 

Bantuan PkM  bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta 

(PTKHS)  diberikan dalam bentuk uang dan bisa dikelola oleh 

tiap-tiap PTKH penerima bantuan menjadi beberapa kelompok 

PkM yang sudah dicantumkan atau tertuang pada proposal PkM 

yang diajukan saat pengusulan PkM. 

 

5.4.1.2 Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan 

a. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan PkM 

Tata kelola pencairan dana bantuan PkM bagi Perguruan 

Tinggi Keagamaan Hindu Swasta sebagai berikut. 
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1. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan 

dana kepada PPK dengan melampirkan: 

a) rencana pengeluaran dana bantuan yang akan 

dicairkan; 

b) Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani 

oleh penerima bantuan bermaterai Rp 10.000; 

c) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan; dan 

d) fotokopi rekening bank yang masih aktif 

dibuktikan dengan surat keterangan dari bank; 

e) surat pernyataan tanggung jawab mutlak. 

2. PK melakukan pengujian dokumen permohonan 

pencairan dana yang diajukan penerima bantuan sesuai 

dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan; 

3. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan 

mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta 

menerbitkan SPP untuk pencairan; 

4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan petunjuk teknis 

penyaluran bantuan, PPK menyampaikan informasi 

kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan 

memperbaiki dokumen; 

5. SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada 

PP-SPM; dan 

6. SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM 

disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D. 

 

b. Penyaluran Dana Bantuan PkM 

Penyaluran dana bantuan pengabdian kepada masyarakat 

diatur sebagai berikut. 

1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang 

kepada penerima bantuan melalui mekanisme LS ke 

rekening penerima bantuan; 
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2. Penerima bantuan wajib membuat Perjanjian Kerja Sama 

dan/atau perjanjian/ kontrak dengan PPK; 

3. Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/ kontrak 

dengan PPK paling sedikit memuat: 

a. hak dan kewqjiban kedua belah pihak; 

b. jumlah bantuan yang diberikan; 

c. tata cara dan syarat penyaluran; 

d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk 

menggunakan bantuan sesuai dengan rencana 

yang telah disepakati; 

e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk 

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke 

Kas Negara; 

f. sanksi; 

g. penyampaian laporan pertanggungiawaban 

bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau 

akhir tahun anggaran. 

 

5.4.1.3 Pertanggungjawaban Bantuan, Ketentuan Perpajakan, 

Sanksi, Monitoring dan Evaluasi 

a. Pertanggungjawaban Bantuan 

Penerima bantuan harus menyampaikan laporan 

pertanggungiawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian 

kerjasama setelah pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran. 

1) Laporan pertanggungjawaban meliputi: 

a) Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan 

dan sisa; 

b) Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai 

dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran dan 

dokumentasi telah disimpan; 

2) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus 

menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening 
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Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja 

sama sebagai dokumen tambahan laporan 

pertanggungiawaban bantuan. 

3) Laporan hasil kegiatan PkM (dan bukti publikasi, jika 

sudah diterbitkan dalam jurnal). 

 

b. Ketentuan Perpajakan 

Ketentuan perpajakan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik untuk PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH 

Pasal 23, PPN, dan/atau jenis pajak lainnya. 

c. Sanksi 

1) Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap 

penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima, 

jika dana tersebut tidak habis dipergunakan maka 

penerima bantuan wajib mengembalikan dan menyetor 

sisa dana ke Kas Negara; 

2) Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak 

dipergunakan maka penerima bantuan wajib untuk 

mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya dan 

menyimpan bukti setor; 

3) Penggunaan dana bantuan yang telah dipergunakan 

apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan 

RAB dan bukti-bukti pengeluaran tidak sah, menjadi 

tanggung jawab penerima bantuan dan wajib 

mengembalikan untuk menyetor ke Kas Negara; 

4) Penerima bantuan pemerintah wajib taat pada ketentuan 

perpajakan; 

5) Pelanggaran atau perbuatan pidana atas penggunaan 

bantuan pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. 
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d. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk menghimpun, 

menggali data dan informasi terkait dengan penyaluran dana 

bantuan. 

1) Monitoring 

Monitoring dilakukan guna memperoleh data dan 

informasi tentang: 

a) Ketepatan sasaran penerima bantuan 

b) Ketepatan jumlah 

c) Ketepatan waktu pelaksanaan bantuan 

d) Ketepatan penggunaan bantuan 

2) Evaluasi 

Evaluasi meliputi kegiatan: 

a) Memberikan rekomendasi layak atau tidak layak 

dibantu. 

b) Memberikan penjelasan proses penyusunan 

Laporan Pertanggungiawaban (LPJ) bantuan 

pemerintah. 

c) Memberikan penilaian terhadap penggunaan dana 

bantuan pemerintah pada laporan 

pertanggungiawaban (LPJ). 

d) Luaran wajib untuk PkM jenis ini berupa artikel 

atau publikasi minimal pada jurnal nasional. 

 

5.4.2 PkM Berdasarkan Pendanaan Internal PTKH 

PkM berdasarkan pendanaan internal PTKH merupakan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKH 

menggunakan dana DIPA bagi PTKH negeri ataupun menggunakan dana 

internal lembaga atau yayasan bagi PTKH swasta. Segala ketentuan 

terkait dengan pelaksanaan PkM, pencairan dan penggunaan dana, 

pelaporan atau pertanggungjawaban diatur oleh PTKH masing-masing 

sesuai regulasi yang ada. 
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5.4.3 PkM Berdasarkan Pendanaan Mitra atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

PkM berdasarkan pendanaan mitra merupakan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan dana dari 

mitra/perusahaan atau kementerian lain. Segala ketentuan terkait 

pelaksanaan PkM ini dapat diatur oleh PTKH pelaksana bersama mitra 

pemberi dana. PTKH wajib gencar menjalin kerjasama dengan mitra atau 

perusahaan-perusahaan dan merebut peluang pendanaan Corporate 

Social Responsibility (CSR) perusahaan. Dana CSR tersebut bisa 

digunakan untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 

membangun desa/fasilitas masyarakat. Fasilitas tersebut khususnya untuk 

masyarakat yang berada sekitar dunia usaha atau industri tersebut berada. 

Jika PTKH mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan, PTKH dapat 

memanfaatkan dana CSR perusahaan tersebut untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai kesepakatan PTKH dengan 

mitra/perusahaan pemberi dana CSR. Luaran untuk PkM jenis ini dapat 

berupa artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.4.4 PkM Berdasarkan Pendanaan Swadaya Dosen/Pendanaan 

Mandiri 

 Karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh tiap-tiap PTKH, 

dosen dan mahasiswa pada PTKH dapat pula melakukan kegiatan PkM 

dengan pendanaan mandiri atau swadaya dari dosen dan/atau mahasiswa 

yang bersangkutan. Isu-isu yang diangkat dalam pengabdian kepada 

masyarakat jenis ini dapat berupa isu-isu yang sesuai dengan bidang 

keilmuan dosen pelaksana PkM dengan tetap memperhatikan kebutuhan 

dan kebermanfaatan bagi mitra yang disasar. Luaran PkM jenis ini dapat 

berupa artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 
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5.5 PkM Berdasarkan Pelaksana 

 PkM berdasarkan pelaksana, secara umum dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) kategori, yakni PkM individual, PkM kelompok, dan 

PkM kolaboratif antar-PTKH. 

 

5.5.1 PkM Individual 

PkM individual merupakan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh perseorangan dosen sesuai dengan bidang keilmuan 

dosen masing-masing. Pendanaan untuk jenis PkM ini bisa berasal dari 

swadaya dosen yang bersangkutan dan bisa pula bersumber dari 

pendanaan institusi PTKH masing-masing sesuai ketentuan yang diatur 

oleh PTKH melalui LPPM atau LP3M. Isu-isu yang diangkat dalam PkM 

jenis ini dapat berupa isu-isu strategis seperti yang sudah diuraikan pada 

bagian sebelumnya yang disesuaikan dengan kualifikasi atau keilmuan 

dosen dan kebutuhan mitra PkM. Luaran untuk PkM jenis ini dapat 

berupa artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.5.2 PkM Kelompok 

PkM kelompok merupakan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh kelompok dosen dalam 1 (satu) program studi atau 

institusi. PkM jenis ini umumnya bersifat multidisiplin sesuai bisang 

keilmuan para dosen pelaksana PkM. Pendanaan untuk jenis PkM ini bisa 

bersumber dari Ditjen Bimas Hindu (sesuai ketentuan yang diatur oleh 

Ditjen Bimas Hindu), bisa bersumber dari swadaya dosen pelaksana, dan 

bisa pula bersumber dari dana internal PTKH. Luaran PkM jenis ini dapat 

berupa artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 

 

5.5.3 PkM Kolaboratif antar-Perguruan Tinggi  

PkM kolaboratif antar-Perguruan Tinggi merupakan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKH dengan berkolaborasi 

dengan PTKH ataupun Perguruan Tinggi Umum (PTU) lainnya. PkM 

jenis ini memberikan peluang bagi PTKH masing-masing untuk 
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menggali pengalaman dan berbagi pengetahuan dengan perguruan tinggi-

perguruan tinggi lain yang diajak berkolaborasi. Pendanaan untuk jenis 

PkM ini bisa bersumber dari Ditjen Bimas Hindu (sesuai ketentuan yang 

diatur oleh Ditjen Bimas Hindu) dan bisa pula dana kolaborasi antar-

Perguruan Tinggi pelaksana PkM sesuai dengan MoU atau nota 

kesepahaman antar-Perguruan Tinggi. Luaran untuk PkM jenis ini dapat 

berupa artikel atau publikasi pada jurnal nasional. 
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BAB VI  

INDIKATOR KINERJA BIDANG PkM 

 

 Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesutau yang akan 

dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.  

 

6.1 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Hasil PkM 

Tabel 10 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Hasil PkM 
 

No 

 

Standar 

 

Kriteria Pencapaian Standar 

1 Penyelesaian masalah yang 

dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas 

akademik yang relevan 

⮚ Adanya program PkM di tiap-tiap PTKH 

yang dapat menyelesaikan masalah yang di 

hadapi masyarakat/umat 

⮚ Adanya kelompok mitra PkM  yang 

mendapatkan manfaat dari program PkM 

yang dilaksanakan oleh PTKH 

⮚ Adanya  institusi mitra kerjasama program 

PkM pada PTKH 

2 Pemanfaatan teknologi 

tepat guna 

➢ Adanya teknologi tepat guna yang 

dimanfaatkan masyarakat melalui PkM yang 

diselenggarakan oleh PTKH 

3 Pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi 

➢ Adanya program PkM pada PTKH 

menghasilkan publikasi  ilmiah 

4 Bahan ajar untuk 

pengayaan sumber belajar 

perkuliahan 

➢ Adanya luaran program PkM pada PTKH 

menghasilkan bahan ajar perkuliahan  
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5 Bahan ajar dan Modul 

pelatihan 

➢ Adanya program PkM pada PTKH 

menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan.  

6 Luaran PkM  ➢ Adanya luaran program PkM pada PTKH 

yang dapat berupa: 

a. peningkatan keterampilan (untuk 

mengasilkan biaya hidup), 

b. model pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan kondisi setempat; pendampingan 

mitra, kerja sama dengan pihak stakeholder, 

c. metode untuk meningkatkan kualitas, 

efesiensi produksi, pemasaran, dsb terhadap 

produk yang dihasilkan, 

d. produk jasa dan atau produk barang, baik 

yang berifat sekuler maupun terkait upacara 

yadnya. 

e. Paten, 

f. HAKI, 

g. artikel ilmiah, 

h. video kegiatan. 

 

7 Dampak Luaran  Luaran dari program PKM PTKH dapat 

memberi dampak pada: 

a) up-dating IPTEKS di masyarakat, 

b) peningkatan produktivitas mitra, 

c) peningkatan atensi akademisi terhadap 

kelompok masyarakat/usaha mikro, 

masalah-masalah sosial-budaya, agama, 

kesehatan, dan sebagainya, 

d) peningkatan kegiatan pengembangan 

ilmu, teknologi dan seni di PTKH; 

teknologi terkait artificial intelegence, dan 

sejenisnya. 

 

8 Desiminasi hasil Hasil program PkM pada PTKH 

disebarluaskan dalam bentuk artikel dan 

dipublikasikan melalui jurnal/majalah 

nasional dan/atau internasional 
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6.2 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Isi PkM 

Tabel 11 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Isi PkM 
 

No 

 

Standar 

 

Kriteria Pencapaian Standar 

1 Hasil penelitian yang dapat diterapkan 

langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna 

⮚ Program PkM pada PTKH merupakan 

penerapan langsung hasil penelitian.  

2 Pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka 

memberdayakan 

Masyarakat 

⮚  Program PkM pada PTKH merupakan 

upaya pemberdayaan masyarakat.  

3 Teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan dalam 

rangka meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan 

masyarakat 

⮚  Program PkM pada PTKH merupakan 

penerapan teknologi tepat guna yang 

dapat meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat  

4 Model pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan 

yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, industri, 

dan/atau pemerintah 

⮚  Program PkM pada PTKH merupakan 

penerapan model yang dapat langsung 

digunakan dalam pemecahan masalah, 

rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi 

kebijakan yang dapat diterapkan 

langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 

industri, dan/atau pemerintah 

5 Hak kekayaan intelektual 

(HKI) yang dapat 

diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri 

⮚  Program PkM pada PTKH  yang 

merupakan penerapan langsung HKI 

oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri 
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6.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Proses PkM 

 

Tabel 12 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Proses PkM 

No Standar 

 

Kriteria Pencapaian Standar 

 

1 Perencanaan  

 Perencanaan 

program PkM 

➢ Setiap program PkM pada PTKH memiliki 

perencanaan kegiatan yang jelas, sistematis, 

dan terukur. 

 Penilaian rencana program 

PkM berkaitan standar mutu, 

menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan. 

➢ Setiap proposal program PkM pada PTKH 

memperhatikan standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 

pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 

2 Pelaksanaan  

 Kegiatan PkM harus 

diselenggarakan secara 

terarah, terukur, dan 

terprogram. 

➢ Kegiatan PkM pada PTKH dilaksanakan sesuai 

dengan proposal kegiatan, panduan PkM dan 

peraturan Ditjen Bimas Hindu (jika pendanaan 

diberikan oleh Ditjen Bimas Hindu). Jika 

pendanaan berasal dari masing-masing PTKH, 

prosedur menyesuaikan dengan ketentuan 

dan/atau kebijakan PTKH masing-masing. 

 Kegiatan PkM  yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

sebagai salah satu dari bentuk 

pembelajaran harus 

mengarah pada terpenuhinya 

capaian pembelajaran lulusan 

serta memenuhi ketentuan 

dan peraturan di 

Ditjen Bimas Hindu dan 

PTKH masing-masing 

➢ Setiap PTKH melaksanakan minimal satu 

kegiatan PkM  untuk mendukung 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 

➢ Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per 

program studi  yang berkaitan dengan kegiatan 

PkM (KKN, KKL, PKL Studi Lapang, dll.) 

3 Pelaporan Kegiatan  

 Penyusunan laporan kegiatan 

PkM 

➢ Adanya laporan kegiatan PkM pada PTKH, 

baik laporan kemajuan maupun laporan akhir 

kegiatan. 

 Monitoring dan evaluasi 

kegiatan PkM. 

➢ Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan 

PkM yang dilaksanakan oleh PTKH 
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6.4 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Penilaian PkM 

 

Tabel 13 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Penilaian PkM 

 No Standar           Kriteria Pencapaian Standar 

1 Tingkat kepuasan masyarakat ➢ Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat 

pada level 3 s.d. 5 (skala 1-5) dari hasil 

survei kepuasan PkM yang dilaksanakan 

oleh PTKH 

2 Terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan 

sasaran program 

➢ Adanya peningkatan pengetahuan peserta 

kegiatan PkM  

➢ Adanya perubahan sikap peserta PkM  

➢ Adanya peningkatan keterampilan peserta 

PkM·         

➢ Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan pada masyarakat pada 

minimal level 3 (skala 1-5) dari hasil survei 

perubahan sikap. 

3 Dapat dimanfaatkannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara 

berkelanjutan 

➢ Peserta kegiatan PkM tetap mempraktikkan 

IPTEK yang diperolehnya  

➢ Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara 

berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil 

survei pemanfaatan IPTEK 

4 Terciptanya pengayaan 

sumber belajar dan/atau 

pembelajaran serta 

pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

Teknologi 

➢ Terdapat umpan balik bahan pengayaan 

sumber belajar dari hasil pengembangan 

IPTEK di masyarakat 

5 Teratasinya masalah sosial 

dan rekomendasi kebijakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku 

Kepentingan 

➢ Terdapat rekomendasi kebijakan bagi 

pemangku kepentingan 
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6.5 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelaksana PkM 

 

Tabel 14 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelaksana PkM 

No Standar        Kriteria Pencapaian Standar 

1 Kualifikasi 

akademik 

pelaksana 

PkM 

➢ Pelaksana PkM memiliki kualifikasi   

akademik tertentu yang dipersyaratkan 

oleh PTKH masing-masing 

2 Kompetensi 

pelaksana 

kegiatan PkM 

➢ Pelaksana PkM memiliki kompetensi                   

tertentu yang dipersyaratkan oleh 

PTKH masing-masing 

3 Pelibatan 

mahasiswa 

sebagai 

pelaksana 

PkM 

➢ Setiap dosen terlibat dalam 

penyelenggaraan kegiatan PkM yang 

melibatkan mahasiswa secara penuh 

minimal 1 kegiatan per semester 
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6.6 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana 

PkM 

Tabel 15 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana 

PkM 

No Standar           Kriteria Pencapaian Standar 

1 Daya dukung 

Fasilitas PkM 

➢ Tersedianya fasilitas untuk 

penyelenggaraan PkM oleh 

tiap-tiap PTKH 

2 Ketersediaan 

Perpustakaan (bahan 

pustaka: buku, 

jurnal, dsb.) 

➢ Tersedianya perpustakaan 

yang memadai (bahan pustaka, 

buku, jurnal, dsb.) untuk 

menunjang pelakasanaan PkM 

oleh PTKH 

3 Dokumentasi  ➢ Adanya Pusat Dokumentasi 

kegiatan PkM pada PTKH 

yang mudah diakses (berbasis 

IT) oleh pihak-pihak yang 

memerlukan 
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6.7 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pengelolaan PkM 

Tabel 16 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pengelolaan PkM 

No Standar      Kriteria Pencapaian Standar 

1 Menyusun                      dan 

mengembangkan rencana 

program PkM sesuai 

dengan rencana strategis 

PkM 

➢ Adanya dokumen Rencana Induk PkM 

pada tiap-tiap PTKH 

➢ Adanya program PkM  yang sesuai dengan 

rencana strategis PTKH masing-masing 

2 Menyusun dan 

mengembangkan peraturan,  

panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal 

kegiatan PkM 

➢ Adanya peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan  mutu internal kegiatan PkM 

pada PTKH 

3 Memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan PkM 

➢ Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan PkM 

pada PTKH 

4 Melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan 

PkM dan terhadap unit                         

yang melaksanakan 

program PkM 

➢ Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan PkM pada tiap-tiap PTKH 

5 Melakukan diseminasi hasil   

PkM 

➢ Melakukan diseminasi hasil   PkM 

6 Memfasilitasi kegiatan 

peningkatan kemampuan 

pelaksana PkM 

➢ Adanya kegiatan peningkatan kemampuan                             

pelaksana PkM pada PTKH (workshop atau 

diklat-diklat terkait peningkatan kompetensi 

pelaksanaan PkM) 

7 Memberikan penghargaan 

kepada pelaksana PkM 

yang berprestasi 

➢ Adanya penghargaan kepada pelaksana 

PkM yang berprestasi pada PTKH 

8 Mendayagunakan sarana 

dan prasarana PkM pada 

lembaga lain melalui kerja 

➢ Adanya penggunaan sarana dan prasarana 

lembaga  lain untuk kegiatan PkM pada 

PTKH 
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sama 

9 Melakukan analisis 

kebutuhan yang 

menyangkut  jumlah, jenis, 

dan spesifikasi                         

sarana dan prasarana PkM 

➢ Adanya analisis kebutuhan sarana dan 

prasarana                     kegiatan PkM pada 

PTKH 

10 Menyusun laporan kegiatan 

PkM yang dikelolanya dan 

laporan kinerja unit PkM 

➢ Adanya laporan kegiatan PkM dan laporan 

kinerja unit pada PTKH 

11 Menyusun kriteria dan 

prosedur penilaian PkM 

paling sedikit menyangkut 

aspek hasil PkM dalam 

menerapkan, 

mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

guna memajukan 

kesejahteraan umum serta 

mencerdaskan kehidupan 

bangsa 

➢ Adanya kriteria dan prosedur penilaian PkM 

pada PTKH 

12 Menjaga dan meningkatkan  

mutu pengelolaan unit atau 

fungsi PkM dalam 

menjalankan program PkM 

secara berkelanjutan 

➢ Adanya audit internal dan asesmen sistem 

penjaminan mutu internal untuk PkM di 

PTKH 

13 Memiliki panduan tentang 

kriteria pelaksana PkM 

dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, 

dan standar proses  PkM 

➢ Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan           

PkM pada tiap-tiap PTKH 
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6.8 Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pembiayaan PkM 

 

Tabel 17 

Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pembiayaan PkM 

No Standar Kriteria Pencapaian Standar 

1 PTKH wajib menyediakan                                        

dana pengelolaan PkM. 

Dana pengelolaan PkM  

digunakan untuk 

membiayai: 

 

 a. Manajemen PkM yang 

terdiri atas seleksi                            

proposal, 

pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan, 

dan diseminasi hasil 

PkM 

➢ Adanya dana manajemen di 

institusi (PTKH)  untuk   

kegiatan PkM pada PTKH 

masing-masing 

 b. Peningkatan kapasitas 

pelaksana. 

➢ Adanya dana peningkatan 

kapasitas pelaksana         di 

PTKH untuk kegiatan PkM 

2   PTKH memiliki 

kerjasama kegiatan PkM 

dengan instansi di 

dalam/luar negeri                         

yang relevan dengan 

bidang keahlian 

➢ Adanya dokumen kerjasama 

kegiatan PkM dengan instansi 

di dalam negeri 

➢ Adanya dokumen Kerjasama 

kegiatan PkM dengan instansi 

di luar negeri 
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BAB VII 

PENJAMINAN MUTU PkM  

 

 Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri 

atas: (a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; (b) pelaksanaan Standar 

Pendidikan Tinggi; (c) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 

(d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan (e) 

peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI ini diimplementasikan 

pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik, 

meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

serta bidang nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, 

sarana dan prasarana. Oleh karena itu, untuk menjamin mutu PkM yang 

dilaksanakan, tiap-tiap PTKH wajib menjalankan SPMI dengan siklus 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan 

(PPEPP). 

 

7.1 Penetapan Standar PkM 

Berbagai hal yang mengarah pada pengembangan PTKH dan 

program studi melalui program PkM perlu ditetapkan sesuai dengan 

rencana strategis tiap-tiap PTKH di bawah Ditjen Bimas Hindu. Rencana 

program ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan program studi dan 

institusi PTKH masing-masing terkait dengan arah pengembangan 

institusi dan program studi dengan tetap mengacu pada regulasi dan 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Ditjen Bimas 

Hindu. Penetapan perencanaan program ini diikuti dengan penetapan 

kebijakan-kebijakan yang menyertainya sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan program. 
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7.2 Pelaksanaan Standar PkM 

Berbagai program yang telah direncanakan dan kebijakan terkait 

program PTKH wajib dilaksanakan oleh PTKH masing-masing. Dalam 

pelaksanaannya dipantau oleh penjaminan mutu dan/atau pihak Ditjen 

Bimas Hindu untuk memastikan prosedur dilakukan secara tepat dan 

benar. Jadwal pelaksanaan setiap program PkM menyesuaikan dengan 

agenda PTKH masing-masing, yang dapat berupa agenda semesteran 

ataupun tahunan. 

 

7.3 Evaluasi Standar PkM 

Evaluasi terhadap standar PkM yang ditetapkan oleh tiap-tiap 

PTKH dilakukan berupa evaluasi proses saat program berlangsung 

ataupun evaluasi hasil setelah kegiatan dilaporkan selesai. Kedua 

evaluasi ini saling menunjang satu sama lain untuk memperoleh hasil 

yang valid terhadap efesiensi dan efektivitas program kerja.  

 

7.4 Pengendalian Standar PkM 

Pengendalian dilaksanakan sesuai hasil evaluasi terhadap 

pemenuhan SN Dikti. Adapun bentuk pengendaliannya adalah sebagai 

berikut: (1) mempertahankan pencapaian positif yang telah diperoleh dan 

berupaya meningkatkan standar mutu PTKH, (2) mempertahankan 

pencapaian yang telah melampaui SN-DIKTI dan menargetkan standar-

standar khusus lainnya yang ditargetkan melampaui SN-DIKTI pada 

tahap selanjutnya, (3) melakukan-perbaikan-perbaikan, mengoreksi, atau 

mengevaluasi kembali jika beberapa hal belum memenuhi standar. 

Misalnya, dipantau bagian mana yang belum memenuhi standar, apa 

penyebab belum terpenuhinya standar tersebut dan sejenisnya. Melalui 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperoleh gambaran 

mengenai hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya. 
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7.5 Peningkatan Standar PkM 

Berdasarkan tiga hal yang terurai pada bagian pengendalian, 

yakni (1) standar terpenuhi, (2) standar terlampaui, ataukah (3) standar 

belum tercapai, dilakukanlah upaya-upaya peningkatan oleh PTKH 

masing-masing. Yang sudah memenuhi standar ditingkatkan lagi agar 

dapat melampaui standar, yang sudah melampaui standar dioptimalkan 

kembali agar tetap bisa dipertahankan melampaui standar, dan yang 

belum memenuhi standar ditingkatkan agar bisa mencapai standar. Jadi, 

pada intinya upaya peningkatan ini tetap dilakukan oleh tiap-tiap PTKH 

apapun dan bagaimana pun hasil evaluasi yang diperoleh.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Peningkatan kuantitas dan kualitas PkM pada tiap-tiap PTKH, 

baik negeri maupun swasta di bawah naungan Ditjen Bimas Hindu 

memerlukan pencermatan segenap pihak sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan potensi 

keunggulan yang dimiliki oleh tiap-tiap PTKH. Pedoman ini bisa 

digunakan acuan oleh tiap-tiap PTKH dalam mengembangkan program 

PkM pada institusinya masing-masing. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas PkM pada PTKH di bawah naungan 

Ditjen Bimas Hindu adalah dengan menyusun kebijakan PkM dalam 8 

(delapan)  fokus   bidang sasaran, yang meliputi bidang pendidikan dan 

peningkatan kualitas umat, pengentasan kemiskinan dan pengembangan 

ekonomi kreatif, pemberdayaan lingkungan, peningkatan kualitas tempat 

ibadah, moderasi beragama, bidang sosial kemanusiaan, pengenalan seni 

budaya, dan kesehatan masyarakat. Kedelapan isu strategis tersebut 

diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi PTKH dalam  menyusun 

dan mengambangkan program PkM  yang terpadu dan terintegrasi dari 

berbagai bidang ilmu dan keahlian yang ada pada PTKH masing-masing, 

berbasis kebutuhan wilayah dan/atau umat/mitra, serta dilaksanakan 

secara berkelanjutan/berkesinambungan. 

 

 

DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU, 

     

 

 

 

I NENGAH DUIJA 
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LAMPIRAN 01 DAFTAR JURNAL PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

No Nama Jurnal Institusi Publiser ISSN 
Sinta 

Score 

1 
Wikrama Parahita: Jurnal 

Pengabdian Masyarakat 
Universitas Serang Raya 

eISSN: 

25990012 
S3 

2 

Engagement: Jurnal 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Koordinatorat Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam 

Swasta Wilayah IV Surabaya 

eISSN: 

25798375 
S3 

3 

Aksiologiya: Jurnal 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Social Universitas 

Muhammadiyah Surabaya 

eISSN: 

2548219X 

pISSN: 2528-

4967 

S3 

4 

Gemassika: Jurnal 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Aisyiyah Surakarta 

ISSN: 

25987593 
S4 

5 
Jurnal Pengabdian 

Masyarakat J-Dinamika 

Education Politeknik Negeri 

Jember 

eISSN: 2503-

1112 

pISSN: 2503-

1112 

S4 

6 

Jurnal Inovasi Hasil 

Pengabdian Masyarakat 

(JIPEMAS) 

Universitas Islam Malang 
ISSN: 

2621783X 
S4 

7 

Publikasi Pendidikan: Jurnal 

Pemikiran, Penelitian dan 

pengabdian Masyarakat 

Bidang Pendidikan 

Universitas Negeri Makasar 

eISSN: 

25486721 

pISSN: 

25486721 

S4 

8 

JPPM: Jurnal Pengabdian 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto 

eISSN: 

25498347 
S4 

9 
Panrita Abdi: Jurnal Ilmiah 

Pengabdian pada Masyarakat 
Universitas Hasanuddin 

eISSN: 

25803786 
S4 

10 
Martabe : Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah 

Tapanuli Selatan 

eISSN : 

25981226 | 

pISSN : 2598-

1218 

S4 

11 
Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat 
Universitas Negeri Medan 

| ISSN : 

25027220 | 

PISSN : 

S4 

12 

Jurnal Pengabdian Pada 

Masyarakat Science 

Education Agriculture 

Engineering 

Universitas Mathla’ul Anwar 

| ISSN : 2540-

8747 | PISSN : 

2540-8739 

S4 

13 
Jurnal Penelitian dan 

Pengabdian Kepada 

UNSIQ Universitas Sains Al-

Quran 

ISSN : 2614-

3763 | PISSN : 
S4 
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Masyarakat | 2354-869X 

14 

Logista: Jurnal Ilmiah 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Agriculture / Universitas 

Andalas 

eISSN : 

2655951X | 

pISSN : 

S4 

15 

Dinamisia : Jurnal 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Universitas Lancang Kuning 

| ISSN : 

26148927 | 

PISSN : 

S4 

16 

PengabdianMu: Jurnal 

Ilmiah Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah 

Palangka Raya 

| ISSN : 2654-

4385 | PISSN : 

2502-6828 

S4 

17 

Jurnal Penelitian LPPM 

(Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat) 

IKIP PGRI MADIUN  Social 

| ISSN : 2502-

0684 | PISSN : 

2355-3200 

S4 

18 

J-ABDIPAMAS (Jurnal 

Pengabdian Kepada 

Masyarkat) 

IKIP PGRI Bojonegoro 

| ISSN : 

25811320 | 

PISSN : 

S4 

19 
Jurnal PkM Pengabdian 

kepada Masyarakat 
Universitas Indraprasta PGRI 

| ISSN : 

26154749 | 

PISSN : 

S4 

20 

E-DIMAS: Jurnal 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Universitas PGRI Semarang 

| ISSN : 

25285041 | 

PISSN : 

25285041 

S4 

21 
Jurnal ABDINUS : Jurnal 

Pengabdian Nusantara 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri 

| ISSN : 

25990764 | 

PISSN : 

S4 

22 

Agrokreatif: Jurnal Ilmiah 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Institut Pertanian Bogor 

| ISSN : 

2461095X | 

PISSN : 

2461095X 

S4 

23 

Jurnal Pengabdian kepada 

Masyarakat (Indonesian 

Journal of Community 

Engagement) 

Universitas Gadjah Mada 

| ISSN : 

25415883 | 

PISSN : 

26409447 

S4 

24 
Turast : Jurnal Penelitian dan 

Pengabdian 
UIN Imam Bonjol Padang 

| ISSN : 

23546735 | 

PISSN : 

S4 

25 
Resona Jurnal Ilmiah 

Pengabdian Masyarakat 
STIE Muhammadiyah Palopo 

ISSN : 2614-

2481 | PISSN : 

2598-3946 

S5 

26 
Manhaj: Jurnal Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat 

Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu | 

ISSN : 

26206463 | 

PISSN : 

S5 

27 
MONSU’ANI TANO Jurnal 

Pengabdian Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah 

Luwuk 

pISSN : 2620-

4347 
S5 

28 
JPMB (Jurnal Pengabdian 

Masyarakat Borneo) 
Universitas Borneo Taraka 

eISSN : 

25799797 | 
S5 
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pISSN : 

29 
Jurnal Pengabdian 

Masyarakat IPTEKS 

Universitas Muhammadiyah 

Jember 

eISSN : 

2528116X | 

pISSN : 

S5 

30 

Abdimas UNWAHAS : 

Jurnal Pengabdian 

Masyarakat UNWAHAS 

Universitas Wahid Hasyim 

eISSN : 

25797123 | 

pISSN : 2541-

1608 

S5 

31 
Dedication : Jurnal 

Pengabdian Masyarakat 
IKIP PGRI Jember 

eISSN : 

25488813 | 

pISSN : 

S5 

32 

Jurnal Abdi: Media 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Universitas Negeri Surabaya 

| ISSN : 2502-

651 | PISSN : 

2460-5514 

S5 

33 
Jurdimas (Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat) Royal 
STMIK Royal 

| ISSN : 

26223813 | 

PISSN : 2614-

7912 

S5 

34 

Jurnal Pemberdayaan : 

Publikasi Hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Universitas Ahmad Dahlan 

| ISSN : 

26560542 | 

PISSN : 

S5 

35 

Jurnal Kreativitas 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) 

Akademi Keperawatan 

Malahayati Lampung 

eISSN : 

26226030 | 

pISSN : 2615-

0921 

S5 

36 

Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat Membangun 

Negeri 

Universitas Muhammadiyah 

Buton 

| ISSN : 

26848481 | 

PISSN : 

S5 

37 
Gervasi: Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat 
IKIP PGRI Pontianak 

| ISSN : 

25986147 | 

PISSN : 2598-

6147 

S5 

38 
PEDULI: Jurnal Ilmiah 

Pengabdian Pada Masyarakat 

Universitas Wisnuwardhana 

Malang 

| ISSN : 

25974688 | 

PISSN : 2597-

4653 

S5 

39 Warta Pengabdian Universitas Jember 

| ISSN : 

26557509 | 

PISSN : 

S5 

40 
Dikemas: Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat 
Politeknik Negeri Madiun 

| ISSN : 

25811932 | 

PISSN : 

S5 

41 Jurnal Dinamika Pengabdian Universitas Hasanuddin 

| ISSN : 

25283219 | 

PISSN : 

S5 

42 
Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Universitas Islam Nusantara 

Science Education Agriculture 

Social 

| ISSN : 2548-

1487 | PISSN : 

2088-6977 

S5 
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43 

Jurnal Abdimas BSI: Jurnal 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Universitas Bina Sarana 

Informatika 

| ISSN : 

26146711 | 

PISSN : 

S5 

44 
Jurnal Pelayanan dan 

Pengabdian Masyarakat 
Universitas Respati Indonesia 

eISSN : 

26856301 | 

pISSN : 

S6 

45 

Aptekmas : Jurnal 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Politeknik Negeri Sriwijaya 

| ISSN : 

26225646 | 

PISSN : 

S6 
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