
Universitas Mathla`ul Anwar Kode / No UNMA/SPMI/SN-3.8

STANDAR  PENGADAAN &
PEMBIAYAAN  PKM

Tanggal 12 Agustus 2019
Revisi 1
Halaman 1-4

Proses
Penanggung Jawab

Tanggal
Nama Jabatan Ttd

1. Perumusan Sri Setiyowati, M.Kom Ketua LPPMA 12 Agustus 2019

2. Pemeriksaan Dr. H. Jihaddudin, M.Pd Warek I 12 Agustus 2019

3. Persetujuan Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH Ketua Senat UNMA 12 Agustus 2019

4. Penetapan Prof. Dr. H.Abdul Ghani Abdullah, SH Rektor 12 Agustus 2019

5. Pengesahan Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM Ketua BPH UNMA 12 Agustus 2019

6. Peningkatan Sri Setiyowati, M.Kom Ketua LPPMA 12 Agustus 2019

             

A. Visi, Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar  



VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam statuta adalah,  Pada Tahun
2028 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan
Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar  adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Menyelenggarakan  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dapat

meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan  pembinaan  civitas  akademika  dalam  kehidupan  yang  islami,

sehingga mampu ber-uswah hasanah.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Rasional Standar 
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan
untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat
dapat terlaksana sesuai  standar, visi  dan misi UNMA BANTEN serta memastikan bahwa
pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan
transparan,  maka  diperlukan  patokan,  ukuran,  kriteria  Pendanaan  dan  pembiayaan
pengabdian  kepada  masyarakat  tertentu  atau  standar  yang  harus  dipenuhi  agar  hasil
Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi
masyarakat maupun bagi bangsa.

C. Pihak yang terlibat

1. Rektor

2. Para dekan yang ada dilingkungan UNMA BANTEN

3. Pihak ke tiga yang tidak mengikat.

4. Ketua LP3M

5. Pengelola program studi

6. Dosen.

7. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat  merupakan
kriteria  minimal tentang tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.

2. Sumber Dana Internal  adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang
berasal dari dalam perusahaan baik yayasan ataupun dana.
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3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang
berasal dari luar perusahaan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di
dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

2. Rektor menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan
oleh dosen yang sebagian didanai oleh sponsor atau pihak ketiga yang tidak mengikat.

3.  Rektor  menetapkan bahwa pendanaan pengabdian  kepada masyarakat  dapat  bersumber
dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar
negeri/dana dari masyarakat

4. Rektor  menetapkan  pendanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  baik  bersumber  dari
internal maupun eksternal ddigunakan untuk membiayai:

a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.  Rektor  menjamin  tersedianya  dana  pengelolaan  pengabdian  kepada  masyarakat  untuk
digunakan dalam membiayai :

a. manajemen  penelitian  yang  terdiri  atas  seleksi  proposal,  pemantauan  dan
evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

b. peningkatkan kapasitas pelaksana; dan

c. biaya  penerbitan  juranal  dana  tau  karya   ilmiah  serta  insentif  Hak  Kekayaan
Intelektual (HKI) di biayai oleh sponsor atau pihak ketiga yang tidak mengikat.

5. LP3M  menetapkan  bahwa  kebijakan,  mekanisme  dan  prosedur  untuk  pendanaan  dan
pembiayaan  penelitian  serta  pedoman  pemberian  insentif  penerbitan  juranal  dana  tau
karya ilmiah serta HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel
dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Dana  kegiatan  pengabdian  masyarakat  mahasiswa sebagian  didanai  oleh  sponsor  atau
pihak ketiga yang tidak mengikat.

F. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Menerbitkan  SK  Rektor  untuk  menetapkan  penyediaan  alokasi  dana  dan  insentif
pengabdian kepada masyarakat.
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2. LP3M menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana
pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3. LP3M  menyusun  pedoman  mekanismeyang  diajukan  oleh  dosen  pengabdian  kepada
masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya.

4. LP3M  menyusun  pedoman  pengajuan  insentif  publikasi  ilmiah  atau  HKI  atas  hasil
pengabdian kepada masyarakat.

5. LP3M  melakukan  sosialisasi  tentang  mekanisme  pengajuan  pendanaan  pengabdian
kepada masyarakat bersumber dari internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya.

6. LP3M melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI atas
hasil pengabdian kepada masyarakat.

7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri
untuk menggalang dana pengabdian kepada masyarakat dari eksternal.

G. Indikator Kecapaian Standar

1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam 
RAPB dan Program Kerja tahunan LP3M.

2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat
sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang didanai oleh sponsor atau
pihak ketiga yang tidak mengikat per Program Studi dari DRPM Dikti, Pemerintah
daerah dan kerjasama dengan pihak luar.

3. 100%  mekanisme  dan  nominal  pemberian  insentif  diberikan  sesuai  dengan
pedoman insentif publikasi ilmiah.

H. Dokumen Terkait
1. SK Rektor  untuk  menetapkan  alokasi  dana  internal  dan  insentif pengabdian kepada 

masyarakat.
2. Pedoman Pengajuan dan pertanggungjawaban dana internal pengabdian kepada masyarakat

internal. 
3. Pedoman Pengajuan Insentif  Publikasi Ilmiah atau HKI.
4. Pedoman kerja sama 
5. RAPB dan Progranm kerja LP3M. 
6. Formulir pengisian penrbitan jurnal danatau karya ilmiah di isi dengan biodata yang 

lengkap.
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