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Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, diperlukan peran universitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk kontribusinya pada pembangunan negara. Oleh 

karenanya, UI selalu melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat untuk berkontribusi pada 

pembangunan negara sesuai dengan visi UI yaitu "Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN 

BH yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat 

nasional maupun global, menuju unggulan di Asia Tenggara".   

Saat ini, UI mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat tersebut dengan 

menerapkan paradigma baru berupa “Quarto helix”, yaitu membangun tradisi kebersamaan antara 

akademisi-pemerintah-industri/NGO-masyarakat mendesain program sesuai permasalahan yang ada 

di masyarakat berdasarkan kajian multidisplin ilmu serta melakukan transfer knowledge atau 

teknologi. Sedangkan pemerintah daerah/kota dan atau industri/NGO berperan dalam pendanaan 

implementasi program, mereplikasi program atau memperbesar cakupan programnya. Program 

dirancang dengan target yang jelas dan terukur dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

Perancangan Program Pengabdian kepada Masyarakat lebih menekankan pada penerapan IPTEKS 

hasil riset dan inovasi untuk meningkatan kapasitas masyarakat dan memberdayakan masyarakat 

sesuai dengan Permenristek-Dikti no. 44 tahun 2015. Adapun prioritas program pengabdian kepada 

masyarakat mengacu pada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 yaitu:  

1. Program Pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan  

a. Aspek ekonomi kreatif 

b. Potensi laut (kemaritiman) 

2. Program Optimalisasi gizi dan kesehatan masyarakat dengan memprioritaskan aspek promosi dan 

pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat  

3. Program sosial inksklusi sebagai hak-hak dasar 

4. Program Aplikasi teknologi 

5. Program Memulihkan kualitas lingkungan  

 

Untuk mewujudkan program pengabdian masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah, 

NGO dan industri, diperlukan insentif sebagai stimulan bagi periset dan pengabdi untuk 

mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat pendanaan eksternal. Selain itu program 

ini dapat meningkatkan jumlah program pengabdian masyarakat UI yang direplikasi atau 

diperbesar cakupannya oleh pemerintah setempat.  

 

 

Landasan Hukum 

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 20; 

2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 45 menegaskan 

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

3. SK MWA No.002/SK/MWA-UI/2008 (BAB IX, Pasal 11-12).  
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Tujuan  

1. meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat UI yang  implementasinya didanai 

oleh pemerintah dan industri 

2. meningkatkan jumlah program pengabdian masyarakat UI yang direplikasi atau 

diperbesar cakupannya oleh pemerintah dan industri 

 

Tugas pokok dan Fungsi  

1. Mengembangkan strategi pengembangan kerjasama program pengabdian masyarakat 

unggulan UI  oleh pemerintah, NGO dan industri 

2. Melakukan promosi program pengabdian masyarakat unggulan UI  pada pihak industri 

dan pemerintah 

 

Indikator Kegiatan 

Luaran pada program ini adalah meningkatnya jumlah hibah riset dan/atau kegiatan  

pengabdian masyarakat UI yang di danai oleh pemerintah, NGO, dan/atau industri untuk 

kegiatan tahun 2019. Setiap penerima insentif wajib memberikan laporan akhir kegiatan yang 

mencantumkan hasil kegiatannya dan luaran berupa berita populer di media massa 

(cetak/elektronik) atau video yang didaftarkan hak ciptanya. 

 

Pendanaan  

Insentif yang diberikan untuk setiap satu kesepakatan (Perjanjian Kerjasama) dengan 

pemerintah/industri/NGO dengan nominal sebesar maksimal 10% dari total pendanaan 

hibah pengabdian kepada masyarakat (maksimal 50 juta per proposal). Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kontrak/surat kesepakatan/surat kesediaan kontribusi dana 

dari mitra. 

  

Pengelolaan Dana 

1. Dapat dikelola oleh UI melalui transfer ke Rekening UI 

2. Dapat dikelola oleh mitra, melalui sinergitas program (alokasi program telah dimasukkan 

didalam anggaran mitra) 

 

Persyaratan Pengajuan 

Persyaratan umum pengusulan insentif kerja sama pengabdian kepada masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

1. Persyaratan Pengusul 

a. Pengabdi utama adalah: 

1. Staf pengajar tetap di Universitas Indonesia; 

2. Minimal berlatar belakang pendidikan S2; 

 

b. Pengabdi Anggota adalah: 

1. Staf pengajar UI dan berbeda disiplin keilmuan dengan ketua tim namun 

bersinergis keahlian dalam program; 

2. Mahasiswa aktif dan atau tenaga pendukung (administrasi/teknisi).  
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2. Persyaratan Mitra 

Mitra berdasarkan SK Rektor No. 1408A/SK/R/UI/2012 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia: 

a. Harus kredibel 

b. Pemerintah  

c. Industri : bereputasi, bukan industri rokok, minuman keras, narkotika, alat 

kontrasepsi, dan lembaga yang terlibat dalam praktik tindak pidana pencucian 

uang  

d. NGO: berbadan hukum, bereputasi, berintegritas pada pemberdayaan masyarakat 

dll 

 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No. Uraian Jadwal 

1. Penyampaian Informasi Juli – Sept 2019 

2. Batas Akhir Upload Proposal 30 September 2019 

3. Seleksi, Pembuatan SK Oktober 2019 

4. Pengumuman November 2019 

5. Pengumpulan Laporan Akhir dan output Desember 2019 
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Lampiran 1 

 

Cover Depan  

 

 

 

 

PROPOSAL 

INSENTIF KERJA SAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(Times New Roman size 14 pt, all caps, bold, centered) 

 

 

 

 

 

 

Judul Program 

(Times New Roman size 14 pt, bold, centered) 

 

 

Pengusul 

(Times New Roman size 12 pt, all caps, bold, centered) 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultas (Pengusul) 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered) 

Universitas Indonesia 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered) 

Tahun 2019 

 

Logo Mitra 
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Lampiran 2 

  

HALAMAN PENGESAHAN 
INSENTIF KERJA SAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019 

 
Judul                                                                                                                       : …………………………………………                                

 1. Mitra Program  : ……………………………………………. 
 2. Ketua Tim Program 

a. Nama 
b. NIP/NIDN 
c. Jabatan/Golongan 
d. Jurusan/Fakultas 
e. Jumlah Alokasi Jam/Minggu 
f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail 
g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail   

 
: …………………………………………… 
: …………………………………………… 
: ..………………………………………….. 
: …………………………………………… 
: …………………………………………… 
: …………………………………………… 
:    

3. Anggota Tim Pengusul  

No Nama Anggota 
Keterangan 

(Mhsswa/Dosen/Periset) NIP/NPM Fakultas/ Institusi UI 
Tugas/ 

Bidang Ahli 
Jumlah alokasi 
Waktu/Minggu 

       

       

       
 

 

Jangka waktu Pelaksanaan : …………………………..Bulan 
Biaya Total  
- UI 
- Mitra  

: Rp. ...................... 
: Rp. ...................... 
: Rp. ...................... 

 
 
 
 
 
 

 
Ketua Tim Pengusul 

 
 
 
Tanda tangan 
Nama jelas, NIDN                                                  

 
 
                                                                           Mengetahui 

 
Kota, tanggal bulan tahun 
 
Menyetujui, 
 
 
 
Manajer RPM Fakultas 
 
 
 
Tanda tangan 
Nama Jelas, NIDN 
 
 

 
 
 
Mitra (Nama Jabatan) 
 
 
 
 
 

       Tanda tangan 
       Nama Jelas 

 

 
 
 
Dekan Fakultas 
 
 
 
 
Tanda tangan 
Nama Jelas,  
NID 
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Lampiran 3 

 

Surat Pernyataan Kesediaan Pengabdi Masyarakat Utama 

  

PERNYATAAN PENGABDI MASYARAKAT UTAMA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …………………………………………………………… 

Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………………………… 

NIDN : …………………………………………………………… 

Unit Kerja : …………………………………………………………… 

Alamat : …………………………………………………………… 

 

dengan ini menyatakan bahwa benar saya mengajukan proposal Insentif Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan judul ……………………………………………………………………. dan proposal tersebut sedang 

dilaksanakan saat ini dan dibiayai oleh instansi lain.  

 

Saya bersedia menjadi pengabdi masyarakat utama dan meluangkan waktu selama ........ jam/minggu dalam 

program pengabdian masyarakat yang saya usulkan dengan judul tersebut. 

 

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun untuk 

keperluan pengajuan proposal Insentif Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia. 

 

 

Dibuat di  :   ........................................ .. 
Pada tanggal :    ........................2019 

 
Yang Membuat Pernyataan 

 
 
Meterai Rp 6000,00 

 
N 
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Lampiran 4 Contoh Template Surat Kesediaan Kontribusi Dana dari Mitra 

 

KOP MITRA 

 

SURAT KESEDIAAN KONTRIBUSI DANA DARI MITRA  

 

 

Dengan   ini,   kami   menyatakan   bahwa   kami   bersedia   memberikan   dana sebesar  Rp.………… 

(………………………………………….) pada tahun……….. untuk Pengusulan Program …………………. dengan 

pengabdi utama………………………………………… dari …..…..………(fakultas dan jurusan)………………… 

Universitas Indonesia. 

 

Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. 

 

………….,…………….2019 

       

                                                                           

 

Cap dan Tanda tangan 

 

 

Materai Rp6.000 

 

------------------------  

(Nama, Jabatan, dan Instansi Mitra) 
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Lampiran 5 

Curicculum Vitae 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin L/P 

3 Jabatan Fungsional  

4 NIDN  

5 Tempat dan Tanggal Lahir  

6 E-mail  

7 Nomor Telepon/HP  

8 Fakultas/Prodi  

 

B. Pengabdian Masyarakat (3 tahun terakhir) 

No. Judul Tahun 
Sumber 

Dana 

Jumlah 

Dana 
Luaran Status Luaran 

Lokasi 

Kegiatan 

1        

2        

3        

Dst        

 

C. Publikasi Ilmiah (3 tahun terakhir) 

No. Judul  
Bentuk  

(Jurnal, Prosiding, Book Chapter, dll) 

Volume/ 

Nomor/Tahun  

1    

2    

3    

Dst    
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D. Lain-lain (Pertemuan ilmiah, Penghargaan, dsb) 
 

No. Deskripsi Tahun Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

Dst    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

 

Depok,____,____________ 2019 

Pengusul, 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 6 

 

DESKRIPSI MITRA DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA (SK Pendirian, AD/ART dan dokumen relevan lainnya) 

 


