
 
 
 

SOP 
SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT 

STMIK AKBA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STMIK AKBA 

Kode Dokumen 
SOP/SPMI/P3M/ 1.4 

Tanggal Berlaku: 
21 September 2018 

 

SOP  
SEMINAR PEMBAHASAN 

PROPOSAL 

Revisi : 0 
 

Halaman : 1 dari 3 



 

 

1. Tujuan  Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar 

pembahasan proposal yang melibatkan  penilai  internal  dalam  

memberikan  penilaian  pada  proposal  yang  telah  lolos  seleksi  desk  

evaluasi  sesuai  dengan kriteria penilaian dalam  Buku Panduan 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI. 

2. Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan  ini  mengatur  prosedur  seminar  pembahasan  

oleh  penilai  internal  yang  sesuai  dengan  kriteria  penilaian dari 

DIKTI.  

3. Target Mutu Semua  proses prosedur  Seminar  pembahasan  proposal  terlaksana  

dengan baik. 

4. Definisi  Seminar Pembahasan Proposal merupakan  salah satu  bagian  dari 

proses  seleksi  proposal pengabdian kepada masyarakat  dengan  

tujuan  untuk  menyempurnakan  proposal  pengabdian kepada 

masyarakat.  Seminar Pembahasan proposal pengabdian kepada 

masyarakat ini  melibatkan  penilai  (reviewer)  internal  sesuai  dengan  

kriteria  penilaian dalam Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI. 

5. Prosedur Seminar  Pembahasan  Proposal  dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kegiatan Seminar  Pembahasan  Proposal  dilakukan 1 (satu) kali 
dalam satu tahun akademik sesuai dengan jadwal pengajuan 
proposal pengabdian kepada masyarakat; 

b. Peserta seminar pembahasan proposal adalah calon pengusul 
yang telah lolos dalam tahap desk evaluasi. 

c. Penyelenggaraan Seminar  Pembahasan  Proposal  dilaksanakan  
oleh  sebuah  panitia  yang  dibentuk oleh Ketua P3M. 

d. Ketua P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar  
Pembahasan  Proposal   

 
Prosedur Seminar  Pembahasan  Proposal   
a. P3M menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal yang 

telah lolos desk evaluasi. 
b. Calon  pengabdi  yang  dinyatakan  lolos  desk  evaluasi  

diharuskan  memaparkan  dan  mempresentasikan  proposalnya 
di depan penilai yang telah ditunjuk  

c. Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan 
penilaian proposal desentralisasi edisi terbaru   

d. Penilai memasukkan  hasil penilaiannya  ke  dalam  sistem  
Simlitabmas  meliputi  nilai, rekomendasi  dana  dan lama 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

e. Ketua P3M berhak  menyempurnakan  usulan  pendanaan 
pengabdian kepada masyarakat  sesuai dengan  Simlitabmas  
dan  Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat DIKTI  

f. Panitia merangking hasil penilaian pembahasan proposal  
 



 
Evaluasi seminar  pembahasan  proposal   

a. Evaluasi seminar  pembahasan  proposal  dilaksanakan  sesuai  
dengan  catatan  penanggung  jawab  pelaksanaan  seminar  
pembahasan  proposal,  berita  acara  pelaksanaan  seminar  
pembahasan  proposal,  dan dinamika perkembangan situasi dan 
kondisi.  

b. Ketua P3M  memimpin Rapat  Evaluasi Penyelenggaraan  
seminar  pembahasan proposal  pada tiap  akhir  kegiatan.   

c. Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi 
persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan 
menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan 
proposal. 

d. Ketua P3M  menentukan  tindakan  perbaikan  yang  harus  
dilakukan  pada  periode  seminar  pembahasan  proposal 
berikutnya 

e. Penanggung  jawab  tindakan  perbaikan  yang  tertulis  dalam  
notulen rapat wajib  memberikan  laporan  hasil tindak lanjutnya 
kepada Ketua P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam 
notulen rapat;   

f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua P3M kepada Ketua. 
 

6. Kualifikasi 
Pejabat/ 
Petugas yang 
menjalankan 
SOP 

1) Ketua P3M 
2) Pengusul 
3) Penilai Internal 
4) Ketua STMIK AKBA 
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SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL 

Aktivitas P3M Pengusul 
Penilai 
Internal 

Ketua 
STMIK 
AKBA 

Uraian Kegiatan 

1. P3M  

    Menugaskan penilai 

 

 

 

 

1. P3M menugaskan   

dan memplotting    

penilai untuk    

proposal yang    telah 

lolos desk    evaluasi. 

2. Calon  pengabdi 

    Mempresentasikan   

    proposalnya 

    abdimasnya 

 

  

 

2. Calon pengabdi      

yang dinyatakan       

lolos desk evaluasi      

diharuskan    

memaparkan    dan      

mempresentasikan 

proposalnya   di 

depan penilai     yang 

telah      ditunjuk  

3. Penilai    

Melakukan    

penilaian 

  

 

 

3. Penilai melakukan     

penilaian yang     

mengacu pada  

panduan penilaian     

proposal     abdimas    

edisi  terbaru   

4. Penilai    

memasukkan     

hasil   penilaiannya    

ke   Simlitabmas 

 

 

 

 

4. Penilai      

memasukkan    hasil      

penilaiannya    ke 

dalam sistem    

Simlitabmas      

meliputi  nilai,    

rekomendasi     dana 

dan lama   kegiatan    

pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Ketua P3M   

Berhak     

menyempurnakan 

usulan 

 

   

5. Ketua P3M berhak     

menyempurnakan     

usulan pendanaan    

pengabdian kepada 

masyarakat  sesuai    

dengan   Simlitabmas  

dan  Buku Panduan 

Pelaksanaan 

Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat DIKTI. 

6. Panitia merangkin 

hasil penilian 
  

 

 

6. Panitia merangkin 

hasil penilaian 

pembahasan 

proposal 

 

 

 


