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MEKANISME PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Pelaksanaan PKM sekolah binaan dilaksanakan selama 1 semester (6 bulan) Maret s.d Agustus 2021
 Melakukan kunjungan ke sekolah binaan sekurang-kurangnya selama 3 kali untuk melakukan kegiatan

pengabdian (bukan hanya sekedar kunjungan biasa)

 Wajib setidaknya satu kali mengadakan kegiatan / pertemuan dengan siswa pada sekolah yang dibuna
 Pada tiap-tiap jenis kegiatan PKM yang dilaksanakan Luaran Wajib yang harus dicapai pada kegiatan

pengabdian adalah :

1. Artikel pada media massa cetak/elektronik
2. Video Kegiatan berdurasi 5-10 menit yang memuat tentang dokumentasi kegiatan (video bukan slide

show dari kumpulan foto)

3. Peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan dapat diukur secara

kuantitatif

4. Publikasi hasil PkM pada jurnal pengabdian masyarakat tingkat nasional / nasional terakreditasi

/prosiding nasional pada seminar yang berhubungan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat

MEKANISME PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Setiap 1 kegiatan PKM akan menghasilkan 1 Laporan Kegiatan
 Kegiatan PKM dapat juga dilakukan secara daring setidaknya satu kali selama pelaksanaan kegiatan
 Setiap melaksanakan kunjungan / kegiatan PKM wajib mendapatkan surat tugas dari masing-masing

Dekan

 Target luaran boleh berubah dari yang direncanakan asalkan masih dalam level yang sama atau dinaikkan

Levelnya

 Pelaksanan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa (dibuktikan pada saat dokumentasi kegiatan dan

pelaporan kegiatan)

 Semua artikel ilmiah yang akan di Submitted wajib terbebas dari Plagiarism dengan nilai maksimal 20%
 hasil cek plagiarism wajib dicantumkan pada saat Laporan Monev dan Laporan Akhir Pengabdian
 Setiap artikel yang akan dipublikasikan wajib mensitasi artikel Dosen di lingkungan Universitas Teknokrat

Indonesia minimal 5 sitasi

SKEMA PEMBAYARAN DANA PKM
 Termin

pertama sebesar 50% dari dana yang disetujui setelah
penandatanganan kontrak

 Termin kedua sebesar 50% setelah Pelaporan Akhir dan Luaran

Pengabdian tercapai 100%
 Sisa pembayaran termin kedua tidak akan diberikan jika dosen belum

memenuhi persyaratan kedua, dan LPPM akan selalu mengingatkan sampai
luaran yang dijanjikan tercapai.

TIME LINE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MEKANISME PELAKSANAAN PENULISAN BUKU AJAR
 Ketua pengusul adalah penulis pertama

 Buku ajar yang diusulkan harus sesuai dengan kurikulum yang ada pada buku pedoman penyelenggaraan

pendidikan pada masing-masing fakultas di Universitas Teknokrat Indonesia
 Buku ajar yang diusulkan harus menggambarkan semua materi sebagaimana yang dicantumkan dalam

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 Buku ajar yang ditulis harus terhindar dari plagiasi dan bukan hasil terjemahan dari buku lainnya
 Minimal 200 Halaman, tidak termasuk daftar isi dan lampiran (standar dikti)
 Minimal 12 BAB
 Masing-masing penulis bertanggung jawab terhadap penyelesaian BAB sesuai dengan proposal yang

diajukan

SKEMA PEMBAYARAN HIBAH BUKU AJAR
 Termin pertama sebesar 50% dari dana yang disetujui setelah penandatanganan kontrak

 Penulis mendapatkan insentif Rp. 500.000/BAB pada tiap buku ajar
 Insentif 50% tahap pertama akan diberikan langsung kepada masing-masing penulis
 Termin kedua sebesar 50% setelah buku ajar diterbitkan dan mengumpulkan laporan akhir

penyelesaian buku ajar
 Sisa pembayaran termin kedua tidak akan diberikan jika dosen belum memenuhi persyaratan,
dan LPPM akan selalu mengingatkan sampai luaran yang dijanjikan tercapai.
 Honor Editor sebesar Rp.300.000/buku. Untuk editor bisa diambil dari salah satu tim penulis
atau dosen lainnya diluar tim penulis

TIME LINE PELAKSANAAN PENULISAN BUKU AJAR
No
1

Kegiatan
Penandatanganan Kontrak Hibah Penulisan Buku Ajar

Waktu
02 Maret 2021

2

Proses Penulisan Buku Ajar

02 Maret s.d 31 Mei 2021

3

Proses Monev Buku Ajar Tahap 1 (35%)

31 Maret 2021

4

Proses Monev Buku Ajar Tahap 2 (70%)

30 April 2021

5

Review Buku Ajar (100%)

10-15 Mei 2021

6

Perbaikan, editing buku, dan penerbitan

15-30 Mei 2021

7

Buku Ajar Terbit dan Pengumpulan Laporan Hibah Penulisan
Buku Ajar

31 Mei 2021

