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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Pusat Penelitian dan Pengabdian plasyarakat(P31■ I)

Jl.Almamater No。 l Kampus USII,Ⅳ ledan 20155‐ Indonesia

Telp.(061)8210371,8211235,8213951 Fax。 (061)8215845
http://―・wopolmedoacoid email:uppm@p01med.accid

PENGUM■lMAN PENGABDllAN
No:B/.91/PL5/Pm01.o5/2020

Diumumkan kepada Staf Pengttar Politek己 k Negen Medan bahwa Usulan Pengabdian kepada
Masprttat dengan sumber Dα 4α DP/PしI滋■4ル Negett iセda孵 ■И.2″θ telah da.pat diusulkan.

Skema pengabdiall kepada Masyarakat yang ditawarkan adalah Skema Pengabdiall Kemitraan
Masyarakat(PKM3,dan Skema Fengabdian Penerapan Teknologi Tepat Guna pada】 旺asyaFakat

(PPttC)・ Ketentuanpengttuanusulan untuk skel■a tersebut adalah sebagai berikut:

A.Ketentuan lnengalukan Usulan Skema Pengabdian Kemitraall Masvarakat(PKMb:
1. Pengusul adalah dosen tetap Politeknik Negeri Medan yang telah ineIIniliki Nomor lttduk Dosen

Nasional σDN)
2.Pellgabdian Masyarakat Skema PKM diperllntukkan bagi Dosen Tetap PNS di Politeknik

Negerl Medan yang bOpellldidilan IIninimal S2

3.Setiap dosen boleh mengusulkan dua usulan skema pengabdiall kepada masyarakat(Satu usulan

sebagai kema dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).

4.Usulan Pengabdian kepada Masyarakat wttib nlelibatkan

mahasiswa/alumi/administrasi/temsi/tellaga laborat dall boleh melibatkall tenaga ahli.

Keterlibatan mahasiswa/alumni/administttsi/teknisi/tenaga laboran dan atau tenaga ahli(Selain

dOSe⇒ diSertakan pada lampiran Curriculum宙 tac.

5。 Setiap usulan pengabdian terdiri atas 3(■ ga1 0rang,te■ ■■la割直k ketua yang memiliki keterkdtan

keilmuan terhadap usulanpengabdian yang dittukan dibuktikan dengall Cllrrlculum宙 tae фaik

kett maupun anggot⇒ .

6.Pengusul tidak sedang dalam status tuttS bel辱 ar dan mendOpt beasiswa dari pemerintall.Jika

pengusul sedang dalam tugas bettartetapi dengan biaya sendi五 atau beadswa dari pemerintah

telah habis,dゎ erb01ehkan mengaJukan usulan setelah melamplirkan buhi bahwa beasiswa

sudah selesai.

7.Syarat Mitra Pengabdiall adalah mitra baru dan belum pemah mettadi mitra pengabdian P3M

Pollned seJak tahtln 2017 s.d.2019.

8.Fo....at uSulan pengabdiall mengikuti template Usulan Pengadian tahun 2020 dari P3M.

9.Uttm pengabdian wttib dlen渉響i dengan foto(kOndisi mi籠 ),dahr pertanyaan wawancara
saat sulvey,inventarisasi kolldisi asset mitra(seSuai kebutuhan pengabdialll,deskripsi(akan

lebih baik disertai tabeD kondiSi karakterisuk mitra serta kegiam produksi cika mitra

produktio,fOtO/gambar tekhologi yang akan ditransfer disemi deskripsinya,surat pemyataan

kesediaan dari mitra,surat pemyataan dari ketla pengllsul,dan peta lokasi mitra dilen3kapi

denganjarak maksima1 20o km diakses dari PoliteknikNege五 Medan.

10。 Sdiap pengusul pengabdian wttib menggunakan email pribadi@pOlllleこ ac.id

H.Usulan pengabdian dittukan melalui simlitabmaspolmed yang dapat diakses di

…
・p01lned,ac.id

12.Sψθリッusulan pengabdian dalam bentuk Ms.Word berbelltuk lenよ叩 Sampai dellgan

lampiFan,yang di dalamya telah ttrdaptt hasil scan lembar pengesahan yang telah
ditandatangani,serta CV pengusul yang telah ditandatangam.

13.Luaran wttib Pengabdiall Masyarakat Skema PKM adalah:

a.ptblikasi hasil pengabditt Masyarakat pada Media Massa(cetak ttau online)

b.publikasi Vidio Pengabdian Kepada MasyaFakat yang dapat diakses secara online,

c.publikasi hasi pengabdian lnasyarakatpada seminarllasional ataujumal nasional

14.Besar dana seuap usulan Pengabdian skema PKM maksimal Rp15.000.000,― (Lima Belas Juta
Rupiぬ

)。

15。 Luaran Tambahan Pengabdian Masy群 漁 t Skema PKM dapat berupa H医應 atau PATEN
SFnFpⅡ ANム



17.Penyerahan alat/bahall sObagai bentk trallsfer teOoloj kepada masyaraktt merupakan aset

Politehik Nege五 Medan di bawah Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tilnggi yallg

sel叩jutnya akan dihibahkan kepada Masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Bara鴫

(BASTB);
18.Setelah pelaksanaan sellninar, usulan yang telah diperbaiki diserahkan kembali ke P3M

sebanyak l unit dengan mettgunakan Warna Bim Muda yang telah diiilid Senyawa langsung.

19,Cllrl■ cullllln vitae dosen pengusul harus se釧 lni denga/n fomat iampiran CA√  yang telah
disediakan.

20.Usulan pengabdiall skema PKM yang dttllkan akan diseleksi secaFa administratif dan
dievaluasi untuk tahap seminar usulan.

21.Usulan pengabdian skema PKM yang lolos Seleksi administratifadalah:

(1)USulan yang telah menlenuhi kettntun ddam sistematika pellulisan mengacu kepada
template yang telah disediakan.

(2)Usulan yang pengusul pengabdian(baik sebagal ketua lnaupun sebagai anggotal tidak
sedang menerima sanksi administratifdari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam

pelaksanaan penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

B.Ketentuan lnelalttalukan Usulan Skelma Pengabdian Penerapan Teknolod Tepat Guna kepada
MIasvarakat fPPTTG):

1,Skema Pengabdian Penerapan TeknoloJ Tepat Guna_(PPTTQ adalah skema pengabdian
kepada masyarakat yang dipem面  bagi hilirisasi produk penelitian Dosen Politeknik

Nege五 Medan(P01meの yang dapat dimanfaatkan oleh llllasyarakat mitra.町 uan dari

pelaksanaan Pengabdiall PPTTG ini adalah te“ apa■nya Pё Eldayagunaall produk teknologi

hasil litbang dan peningkatan keserahteraan masyarakato Selairl itu, melal■ ll PPTTG
diharapkan masyarakat terpacu untuk IIneningkatkan budaya Jptek setta berperan dalam aktivitas

sosial ekonorni lnenuJu lttdonesia yang seJtttera.

2.Kharakteristik Pengabdian Penerapan Teknolo」 Tepat Guna cPTTQ:

→ Kegiatan untuk melnanfaatkan,menerapkan dan mendesiminasikan produk teknologi hasil

Lembaga litbang Perguman Tinggi ke rllasyarakat;

b)Kegiatan dilakukan dalam ran3ka pellingkatan ketahanam pangan,energi,tehologi

informasi dan komunikasi,seni budaya/industri lreatit keSehatan,serta bidang

maritim9 agar dapat membenkan nilaitambah,balk sectta sosial maupun ekonomi;

c)Kegiatan dapat dimanfaatkan ddam aktivitas ekollomi daerah dalam upaya peningkatan

produk unggulan dan daya saing.

o Kegittan dilakukan untuk lnembentukjaringan kettasama sinergi antara■ embaga litbang

Perguruan Tinggi,pemerintah,lembaga usaha(industri)dan masyarakat yang mendu晦
penerapan dan pemanfaatan iptek;

e)PrOduk tekoologitepat guna pg akan diterapkan ke masyarakat adalah produk teknologi

yang sudah dtti coba dan sesuai dengankebutuhan masy鍍よat

つ Paket teknologi yang diterapkan kepada nhasyarakat mempakan aset Politeknik Ne『 ri

Medan di bawah Kemellte五 an RIset,Teknolo」 dan Pendidikan TingJ yang SelanJutnya

akall dihibahkan kepada Masyarakat dengan Benta AcaFa Serah Termtt Barang(BASTB);

D Luaran KeJttan PPTTG adalah adallya teholo」 tep就 [押a yang dihasilkan oleh Dosen

Pohed yang bisa dimanfaatkan olch nlasyarakat,bank secara eko五 onli maupun soslal.

h)BeSar dana setiap usulan PeIIgabdian ttma PPTTG maksIIIlal Rp20.000.000,― (Dua Puluh
Juta Rupiahl.

1)Luaranwttib Pengabdian Masya五kat Skema PPTTC adalah:

i.publikasi hasil pengabdian Masyarakat pada Media Massa(cetak atau online)



j)Luaran Talmbahan Pengabdian Masyarakat Skema PKM daptt berupa IIAKI atau PATEN

SEDERHANA

3. Kriteria Pengusul Skema PPTTG adalah:

(1)Pengusul adalah dosen tetap Politeknik Nege五 Medall yang telah memiliki Nomor hduk

Dosen Nasiollal(NDN)dan berpendidikan minimal S2

(2)PenguSul tidak sedang dalam status tugas bel可 ar dan mendapat beasiswa dari pelne五 ntah.

Jika dosen sedang dalan tugas bettar tetapi dengan biaya selldiri atau beasiswa dari

pelnerintah telah habis,diperbolehkan lnengaJukan proposal.

(3)Setiap dOSen hanya boleh mengusulkan dua usulan skema pengabdian kepada lnasy欄 品 t

(Satu usulan sebagai ketua dan satt uslllan sebatt anggota atau dua usulan sebagai
anggot→ .

4.Usulan Pengabdian kepada Masyarakat wttib melibatkan
mahasiswa/alumi/admilllstrasi/teknisi/tenaga laboran dall boleh melibatkan tenaga ahli.

Ke“rlibatan mahasiswa/alumi/administrasi/teknisi/tenaga laboran dan ttau tenaga ahli(selain

dosen)disertakan pada lampiran Curriculllln宙tae.

5.Syarat Mitra Pengabdian adaltt mitra baru dan belum pemah mettadi mitra pengabdian P3M

Pollned seJak tahun 2016 s.d.2018,

6.Setiap usulan pengabdian terdi五 atas 3(tiga1 0rang,terlnasuk ketua yang mcmiliki keterkaitan

keilmuall terhadap usulan pengabdian yang dittukan.

7.Usulan Pengabdian Hams relevall dellgan bidang kolnpetensi ilmu yang ditekuni pengusul dan

dibuktikan dengan Curricullllnvitae oaik ketua maupun anggota).

8.ForFnat uSulan pengabdian mengikuti Fomat Usulan Pengabdian Skema PPTTG pada ttmpltte
Usulan Pengadian tahun 2020 dari P3M.

9.Usulan Pellgabdian wttb dilengkapi dengan Foto(kOndisi mitral,dattar peranyaan wawancaFa

saat stlrvey,inventarisasi kondisi asset mitra(seSuai kebuttlhan pengabdian),deskripsi(akan

lebih baik discrtai tabeり kondiSi kaFakteristik mitra serta kegiatall produksi cika mitra

produktiう ,fOtO/gambar tekhnologi yang ttan ditransfer disertai deskripsillya,surat pemyataan

kesediaan dari rnitra,surat pemyataan dari ketua pengusul,dan peta lokasi mitra dilengkapi

denganjarak maksima1 200h diakses dari Politel五 k Nege五 Medan.

10,Sedap pengusul pengabdian waJlib menggunakan email p五 badi(レ dlned・ac.id

ll.Sψσ″ッUSulan Pengabdian dalanl bentuk Ms.Word berbentuk lel13kap sampai dengan

lamplran,yang di dala― ya telah terdaptt hasi scan lembar pengesahall yang telah
. ditandatangani,serta CV pengusul yang telah ditandatallgani.

12.Uraian Keblltuhan dana pengabdialll masyarakat harus redistis(seSuai kebutuhan pelaksanaan

kegiatan)

13.Setelah pelaksanaan senlmar,usulan yang telal■ diperbaiki diserahkan kembdi ke P3M

sebanyak l unit dengan mellgrnakan Wama sampul Biru Muda yang telah diiilid Senyawa

langsung.

14.Curriculunl vitae pellgusul dan tiln hatts sesuai dengan fol...at iampran CV yang telah

disediakan.

15.Usulan pengabdian skema PPTTG yang dittukan akan diseleksi secara administratif dan

dievaluasi untuk tahap seIIl■ nar usulan.

16.Usl■an pengabdiall skelna PPTTG yang lolos Seleksi administratifadalah:

(1)USulan yang telah memenuhi ketentuan ddam sistematika penulisan mengacu pedoman di
■IPPM.

{2)Usulan yang pengusul pellgabdian cbalk Sebagai ketua maupun sebagai anggota)tidak
sedang inenerilna sanksi administratifdari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalaln

pelaksanaan pellelitian dan/atau Pengabdlan kepada Masyarakat.



C. Alokasi walsu penqaiuan usulan dan pelaksanaan Pengabdian:

1) Usulan Pengabdian diajukan melalui simlitabmaspolmed dengan alamat
http:〃siinlitabmas.,ollned.ac.id

2)Usulall pengabdian diterima maksimal pada hari Rab■ ,20 Mei2020.
3)Pengumuman Usulan Pengabdian yang disettui pendanaamya dellgan DIPA Polmed,よ 範

diseminal・kan pada Minggu ke-4 bulall Mei 2020

4)Penandttanganan Kontrak Pengabdain direncallakan pada minggu ke-2 bulan Juni 2020

5)BttaS Waktu mengunggah cup10aO Re宙 si usulan Pengabdian,C滋 就範 Harian dan Laporan

Kemttuan akan ditenmkall kemudian,hfomaasi dapat dilihat IIlelalui simlitabmas polmed.

6)Laporan hasil pengabdian diり load melalui sil■ litabmaspohed Pada minggll pertama bulan

Novelnber 2020
7)Seluruh Pengumuman dan tinforIInasi terkini mengentt kegiatan pellelitian dan pengabdian

masyarakat dapat dilihat melalui simlitabmaspolmed.

Delnikian pengumuman ini disampaikan,atas perhatiannF diucapkan teFima kasih.

Medan,

Ketua

y B. Nasution, Dipl. [ng., M.Eng.
NIP 196808091997021001

Tembusan:
- Direktur
- Wadir I, II
- Kajur. ME, SI, EE, AK, AN dan KI
- Pertinggal




