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SAMBUTAN DIREKTUR 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan 

Teknologi terus berupaya mengembangkan dan memperbanyak jumlah mahasiswa 

dalam menjalankan proyek di desa sebagai implementasi Merdeka Belajar- Kampus 

Merdeka Tahun 2021.  

Program bidang pengabdian yang diinisiasi pada tahun 2021 terdiri atas 

Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), Pengembangan 

Pemberdayaan Desa (P3D) dan Program Wirausaha Desa (Wira Desa) kemudian 

dilanjutkan Abdidaya sebagai puncaknya.  

Abdidaya 2021 merupakan kegiatan untuk pertama kalinya diselenggarakan 

oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Republik Indonesia untuk mengapresiasi kinerja stakeholder pelaksana 

kegiatan kemahasiswaan bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. 

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ajang bagi para pemberdaya masyarakat 

untuk menghasilkan luaran-luaran yang inovatif dan kolaboratif. Pada 

penyelenggaraan Abdidaya 2021, IPB University ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan.   

Abdidaya 2021 terdiri dari agenda pembukaan, kegiatan utama, kegiatan 

penunjang dan penutupan. Kegiatan Utama terdiri dari: Penilaian Output, Wawancara 

serta Pameran Poster. Adapun untuk kegiatan penunjang berisi Sarasehan Forum Bina 

Desa Tingkat Nasional. Pengumuman penghargaan akan disampaikan pada Agenda 

Penutupan dan Malam Penganugerahan. Pada Malam Penganugerahan tersebut juga 

akan disampaikan penghargaan “Adidharma Sahwahita” yaitu penghargaan yang 

diberikan kepada perguruan tinggi sebagai juara umum.  

Semoga kegiatan Abdidaya 2021, semakin menumbuhkan jiwa pengabdian dan 

melahirkan pemberdaya-pemberdaya muda agar dapat menjawab tantangan global.  

 

Salam Pengabdian! 

   Jakarta, September 2021 

Direktur Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan 

TTD 

Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D. 



 

 

SAMBUTAN REKTOR 

 

SELAMAT DATANG DI ABDIDAYA 2021. Kegiatan ini merupakan perhelatan 

besar yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

(Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud Ristek RI yang bertujuan 

untuk memaksimalkan dan memunculkan potensi yang dimiliki oleh seluruh unsur 

pengabdian kemahasiswaan dalam menyongsong masa depan yang unggul melalui 

dunia pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Abdidaya 2021 menjadi sangat 

menarik karena pada ajang inilah para pemberdaya masyarakat diuji tanding dan 

ditantang untuk dilihat seberapa berdampaknya program yang dijalankan ke desa 

binaan melalui luaran-luaran yang inovatif dan kolaboratif. 

Abdidaya 2021 ini diselenggarakan sebagai wujud implementasi Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) bentuk pengabdian kepada masyarakat, proyek 

kemanusiaan, penerapan kewirausahaan / sociopreneurship, dan proyek di desa untuk 

membangun berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada tahun 2021 ini, Abdidaya 

merupakan acara yang dilaksanakan untuk pertama kali dengan IPB University sebagai 

tuan rumah kegiatan. Tema kegiatan yang diusung adalah “Inovasi Unggul Mahasiswa 

dan Gotong Royong Membangun Desa sebagai Implementasi Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka”. Dengan membawa semangat “Adidharma Sahwahita” memiliki makna 

pengabdian yang agung dan bermanfaat bagi kita semua, hal ini dimaksudkan 

bahwa semangat mengabdi akan berdampak bagi sekitar. 

Kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, atas kepercayaannya dan 

kepada para seluruh peserta Abdidaya 2021 dalam mensukseskan acara ini. Semoga 

Abdidaya 2021 ini dapat menjadi wadah apresiasi bagi seluruh unsur pemberdaya 

masyarakat serta kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.  

 

Sekian dan terimakasih.  

 

Rektor IPB University 

TTD 

Prof. Arif Satria, S.P., M.Si.
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) sebagai implementasi 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta 

meningkatkan wawasan dan kompetensinya melalui delapan kegiatan pembelajaran 

di luar kampus, salah satu diantaranya adalah proyek di desa. Peran mahasiswa dalam 

berbagai kegiatan pengabdian dan pemberdayaan desa merupakan implementasi 

kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dalam bentuk pengabdian 

kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, penerapan kewirausahaan/sociopreneurship, 

dan proyek di desa untuk membangun berbagai sektor kehidupan masyarakat.  

Untuk menindaklanjuti kebijakan ini maka Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan 

Teknologi, Kemdikbudristek RI memberi kesempatan kepada para mahasiswa melalui 

organisasi mahasiswa, untuk melakukan berbagai kegiatan pengabdian dan 

pemberdayaan desa yang meliputi Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan 

Desa (PHP2D), Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) dan Program Wirausaha 

Desa (Wira Desa). Program Hibah Bina Desa (PHBD) yang dimulai sejak tahun 2011 

adalah pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi mahasiswa 

dan sekaligus merupakan implementasi dari konsep Bela Negara yang dalam 

pelaksanaannya terus mengalami peningkatan, baik jumlah proposal, kuota bantuan 

maupun jumlah organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi pengusul. Pada tahun 

2021 program ini dikembangkan menjadi Program Holistik Pembinaan dan 

Pemberdayaan Desa (PHP2D) sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2020. Program ini akan terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat lebih 

memberikan motivasi dan menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam memberikan 

kontribusi pada pembangunan desa. Kemudian sebagai bentuk tindak lanjut dari 

berbagai capaian dan keberhasilan PHP2D, Belmawa memberi kesempatan kepada 

para mahasiswa untuk melakukan Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) 

sebagai pengembangan lanjutan dari kegiatan PHP2D terpilih yang sudah 

dilaksanakan oleh mahasiswa penerima PHP2D tahun sebelumnya. Adapun dalam 

bidang kewirausahaan disusunlah Program Wira Desa dengan tujuan memberi 

kesempatan kepada organisasi mahasiswa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 

melalui pertumbuhan dan pengembangan unit-unit usaha di desa.  



 

Dalam rangka memberi apresiasi kepada stakeholder pelaksana kegiatan 

kemahasiswaan bidang pengembangan masyarakat, maka digagas sebuah program 

dengan tajuk Abdidaya, Abdidaya diambil dari kata “Abdi” yang berarti proses 

mengabdikan diri dan “Daya” yang berarti sebuah kekuatan atau kemampuan untuk 

mengatasi/mendirikan sesuatu, Abdidaya untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) 

Kemdikbudristek RI, khususnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

(Belmawa) sebagai wujud puncak dari pelaksanaan berbagai program pengabdian 

yang terdiri dari banyak elemen yakni unsur organisasi kemahasiswaan, lembaga mitra 

desa, dosen pendamping dan sistem pendukung program (PHP2D, P3D, Wira Desa). 

Sebagai salah satu kegiatan apresiasi bidang pengabdian, Abdidaya 2021 menjadi 

sangat menarik karena pada ajang inilah para pemberdaya masyarakat diuji tanding 

dan ditantang untuk dilihat seberapa berdampaknya program yang dijalankan ke desa 

binaan melalui luaran-luaran yang inovatif dan kolaboratif.   

Program Abdidaya diharapkan mampu menjadi alternatif untuk mengapresiasi 

kinerja yang apik antara unsur organisasi kemahasiswaan, lembaga mitra desa, dosen 

pendamping dan sistem pendukung program (PHP2D, P3D, Wira Desa) untuk terus 

bersemangat dalam membangun desa. Rangkaian Abdidaya 2021 diadaptasi dari 

berbagai kegiatan sejenis untuk mengapresiasi tokoh-tokoh pemberdaya masyarakat 

yang akan dinilai oleh juri dengan komposisi yang terdiri dari perwakilan akademisi 

dan praktisi bidang pengabdian. Pada tahun 2021, karena kondisi Pandemi COVID-19 

yang belum usai, maka kegiatan yang terselenggara tentunya harus menyesuaikan 

kondisi yang ada. Skema kompetisi melalui kombinasi luring dan daring (hybrid) 

dilaksanakan sepanjang kegiatan ini berlangsung. Diharapkan inisiasi kegiatan baru ini 

mampu memberikan wadah bagi seluruh elemen untuk terus produktif dan tidak 

pantang menyerah dalam membangun desa.  

1.2. Tujuan 

1. Sebagai wadah penyelenggaraan apresiasi kepada stakeholder dan 

pemberdaya masyarakat 

2. Menjadi fasilitas promosi berbagai hasil program pemberdayaan masyarakat 

3. Membangun komitmen kemitraan dengan stakeholder terkait dalam 

mewujudkan keberlanjutan program  

4. Memotivasi organisasi kemahasiswaan (ormawa) Indonesia menjadi 

pemberdaya masyarakat yang kompeten, unggul serta mampu menghasilkan 

inovasi teknologi dan sosial yang bersifat kolaboratif  



 

5. Menjadikan lokasi program pengabdian sebagai model desa binaan kampus 

yang berkelanjutan  

6. Sebagai sarana implementasi Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.  

1.3. Luaran  

1. Terselenggaranya apresiasi bagi para stakeholder dan pemberdaya masyarakat 

2. Terwujudnya promosi kegiatan pemberdayaan melalui media formal dan sosial  

3. Terbangunnya komitmen kemitraan dengan stakeholder dalam melaksanakan 

program pemberdayaan 

4. Organisasi kemahasiswaan termotivasi dalam melanjutkan program 

pengabdian 

5. Terlaksananya keberlanjutan pengabdian masyarakat melalui desa mitra yang 

telah diapresiasi 

6. Terimplementasinya program pengabdian sebagai salah satu bentuk 

pengakuan dan penyetaraan kredit.  

1.4. Peserta  

 Peserta dalam kegiatan ini adalah organisasi kemahasiswaan, lembaga mitra 

desa, dosen pendamping dan sistem pendukung dalam pelaksanaan Program Holistik 

Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), Pengembangan Pemberdayaan Desa 

(P3D) dan Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Desa (Program Wira 

Desa) yang mendapat hibah dana dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

Kemdikbudristek RI pada Tahun 2021. Peserta yang telah ditetapkan oleh reviewer 

setiap program kemudian disebut sebagai nominator Abdidaya 2021.



 

II. PENYELENGGARAAN ABDIDAYA  

2.1. Gambaran Umum Kegiatan 

 Kegiatan ini bernama Abdidaya yang diselenggarakan pada tahun 2021 secara 

hybrid yaitu penggabungan antara kegiatan luring dan daring, dengan IPB University 

sebagai host kegiatan. Kegiatan ini memiliki 6 skema lomba dengan 4 kategori 

didalamnya yakni Organisasi Kemahasiswaan, Lembaga Mitra Desa, Dosen 

Pendamping, dan Sistem Pendukung Program (PHP2D, P3D dan Wira Desa) dengan 

10 nominator untuk setiap kategorinya.  

Tema kegiatan yang diusung adalah “Inovasi Unggul Mahasiswa dan Gotong 

Royong Membangun Desa sebagai Implementasi Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka”. Pada tahun 2021, Abdidaya mempunyai logo yang bersifat semi permanen 

yang nantinya akan menjadi cikal bakal pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Logo 

kegiatan Abdidaya Tahun 2021 yang diselenggarakan di IPB University adalah sebagai 

berikut: 

 

Warna Hijau Melambangkan suasana alam di desa dengan rasa cinta, 

damai dan ketenangan 

Warna Jingga Melambangkan rasa hangat dan semangat serta 

optimisme para pemuda dalam melakukan 

pemberdayaan desa 

Gambar Pucuk Daun Melambangkan mahasiswa sebagai pemuda harapan 

bangsa dapat turut serta melakukan program 

pengabdian  

Gambar Manusia Melambangkan masyarakat desa yang diberdayakan 

Gambar Tangan Melambangkan rangkulan tangan dari semangat 

berbagi 

Tulisan Abdidaya 2021 Melambangkan identitas penyelenggaraan kegiatan 



 

 

Abdidaya memberikan penghargaan kepada peserta terbaik di setiap kategori. 

Setiap kategori memiliki kriteria penilaian tertentu yang disesuaikan dengan 

keterlibatan peserta dalam program yang dijalankan. Sebagai apresiasi atas kinerja 

nominator pada kegiatan Abdidaya ini, setiap kategori dalam skema diberikan 

penghargaan kepada peserta tiga terbaik berdasarkan kriteria penilaian yang telah 

ditetapkan.  

Agar penyelenggaraan Abdidaya dapat berlangsung tertib, aman dan 

terkendali diperlukan adanya suatu prosedur tetap dalam tahap penyelenggaraannya. 

Prosedur tetap pada tahapan tersebut terdiri dari:  

a. Penetapan perguruan tinggi penyelenggara  

b. Penetapan tim juri 

c. Pengumuman nominator 

d. Pengelompokan skema 

e. Pelaksanaan Abdidaya 

f. Evaluasi Penyelenggaraan 

Perguruan Tinggi Penyelenggara Abdidaya tahun 2021 ditetapkan oleh 

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) berdasarkan proposal dan 

hasil evaluasi kesiapan penyelenggaraan Abdidaya. Pada prinsipnya Penyelenggaraan 

Abdidaya dilaksanakan secara bergilir antara perguruan tinggi negeri dan perguruan 

tinggi swasta yang melaksanakan program pengabdian dari Belmawa dengan 

mempertimbangkan faktor kesiapan terutama fasilitas, pendanaan dan sumber daya 

manusia.  

Tim Juri yang ditetapkan merupakan pakar di bidang pengabdian dan 

pemberdayaan desa yang berasal dari dosen dan/atau profesi lainnya, yang memiliki 

kompetensi untuk melakukan penilaian dan/atau evaluasi secara adil, cerdas, 

transparan serta bertanggung jawab atas luaran setiap kategori maupun wawancara 

yang dilaksanakan saat penjurian berlangsung. Keanggotaan dan susunan Tim Juri 

Abdidaya ditetapkan melalui Surat Keputusan Belmawa.  

Nominator Abdidaya yang dinyatakan memenuhi syarat oleh tim Reviewer 

program harus mengikuti tahapan penilaian lebih lanjut untuk mendapatkan 

penghargaan sebagai peserta terbaik. Skema Pelaksanaan Abdidaya terdiri dari 4 

kategori yaitu: 

a. Organisasi Kemahasiswaan 

b. Lembaga Mitra Desa 

c. Dosen Pendamping 

d. Support System/Sistem Pendukung Program (PHP2D, P3D dan Wira 

Desa) 



 

 

Setiap nominator Abdidaya dikelompokkan sesuai dengan kategori dan jenis 

program pengabdian yang dilaksanakan, yakni program PHP2D terdiri dari 4 skema 

dengan setiap skema terdiri dari 4 kategori sesuai yang disebutkan diatas, program 

P3D terdiri dari 1 skema dan program Wira Desa terdiri dari 1 skema. Pengelompokan 

nominator akan dilakukan oleh Tim Reviewer Program tingkat Nasional bersama 

dengan Belmawa. 

 Seluruh nominator pada keempat kategori diwajibkan menyusun output/luaran 

sesuai indikator penilaian yang dijelaskan pada panduan ini dan diunggah ke website 

Abdidaya (lihat ketentuan yang berlaku). Semua nominator diwajibkan mematuhi tata 

tertib yang telah ditetapkan oleh tim juri nasional dan Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malam Penganugerahan Penjurian 

Skema 1 Terbaik 1,2,3 

PHP2D 563 judul 160 nominator  Skema 2 Terbaik 1,2,3 
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Skema 3 Terbaik 1,2,3 

Skema 4 Terbaik 1,2,3 

P3D 67 judul 40 nominator  Skema 5 Terbaik 1,2,3 

Wira Desa 81 judul 40 nominator  Skema 6 Terbaik 1,2,3 

 

“ABDIDAYA 2021” 



 

2.2. Nominator Abdidaya 

 Nominator Abdidaya terdiri dari 4 kategori yaitu unsur organisasi 

kemahasiswaan, lembaga mitra desa, dosen pendamping dan sistem pendukung 

program (PHP2D, P3D, Wira Desa). Adapun setiap skema akan dipilih 10 nominator 

dengan nilai tertinggi yang ditentukan oleh Reviewer nasional. Ketentuan-ketentuan 

nominator adalah sebagai berikut:  

 

1. Nominator Kategori Organisasi Kemahasiswaan 

a. Nominator telah melaksanakan kegiatan PHP2D, P3D dan Wira Desa Didanai 

Tahun 2021 

b. Nominator merupakan kelompok mahasiswa aktif program Sarjana berbagai 

disiplin yang tergabung di dalam Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan 

disetujui oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Organisasi yang dimaksud adalah 

organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dibuktikan dengan Surat 

Keputusan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi  

c. Keberadaan peserta dapat dibuktikan dengan surat keputusan legalitas 

organisasi dari Rektor/Ketua (intra kampus)  

d. Nominator terdiri dari anggota dengan jumlah yang sama sesuai dengan 

proposal yang diajukan pada proses seleksi di awal serta terdaftar di PD-DIKTI 

(Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)  

 

2. Nominator Kategori Lembaga Mitra Desa 

a. Nominator merupakan kelembagaan masyarakat di desa binaan dari organisasi 

kemahasiswaan dalam melaksanakan program sesuai dengan judul proposal 

yang diajukan pada proses seleksi awal 

 

3. Nominator Kategori Dosen Pendamping 

a. Nominator merupakan dosen pendamping dari organisasi kemahasiswaan 

sesuai dengan proposal yang diajukan pada proses seleksi awal  

b. Nominator harus terdaftar pada PD-Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)  

 

4. Nominator Kategori Sistem Pendukung Program  

a. Nominator merupakan suatu sistem pendukung yang dalam hal ini merupakan 

unit yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi dalam mengelola kegiatan 

pengabdian dan pemberdayaan desa oleh organisasi kemahasiswaan. Sistem 



 

pendukung melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat memberikan 

kontribusi dan fasilitasi bagi keberhasilan program yang dilaksanakan oleh 

organisasi kemahasiswaan.  

2.3. Penghargaan “Adidharma Sahwahita” 

Penghargaan “Adidharma Sahwahita” adalah penghargaan yang diberikan 

kepada kontingen yang memperoleh predikat juara umum yang merupakan piala 

bergilir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

“Adidharma Sahwahita” memiliki makna pengabdian yang agung dan bermanfaat 

bagi kita semua, hal ini dimaksudkan bahwa semangat mengabdi akan berdampak 

bagi sekitar. 

2.4. Jadwal Pelaksanaan Abdidaya 

No Jenis Kegiatan Waktu 

1 Sosialisasi dan Penyampaian Indikator Penilaian 1 – 9 Oktober 2021 

2 Penetapan Nominasi 25 November 2021 

3 Batas Pengumpulan Luaran/Output Abdidaya 30 November 2021 

4 Pembukaan 1 Desember 2021 

5 Penjurian  2-5 Desember 2021 

6 Sarasehan Forum Bina Desa Tingkat Nasional 3 Desember 2021 

7 Semiloka Nasional 4 Desember 2021 

8 Virtual Expo 5 Desember 2021 

9 Penutupan dan Malam Penganugerahan 6 Desember 2021 



 

III. PELAKSANAAN ABDIDAYA 

 

Pelaksanaan Abdidaya terdiri dari empat kegiatan besar yaitu:  

1. Pembukaan  

2. Kegiatan Utama 

3. Kegiatan Penunjang 

4. Penutupan dan Malam Penganugerahan 

3.1. Pembukaan 

 Acara pembukaan Abdidaya tahun 2021 dilaksanakan secara hybrid dengan 

mengundang berbagai kalangan terutama Pemerintah Daerah, Pimpinan Perguruan 

Tinggi, Tim Juri dan Peserta. Secara garis besar susunan acara pembukaan yang 

diselenggarakan secara hybrid adalah sebagai berikut:  

1. Pembukaan 

2. Sambutan-sambutan 

3. Peresmian pembukaan 

4. Penyerahan piala juara umum bergilir dari Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara  

5. Penampilan hiburan 

6. Pembacaan doa  

7. Akhir acara pembukaan secara simbolis  

8. Konferensi pers  

9. Ramah tamah.  

3.2. Kegiatan Utama 

  Kegiatan utama dalam proses penjurian Abdidaya terdiri atas:  

1. Penilaian output/luaran oleh Tim Juri pada masing-masing kategori melalui 

website Abdidaya. Termasuk didalamnya pameran poster (virtual expo) pada 

kategori mahasiswa yang diselenggarakan secara hybrid.   

2. Wawancara berkaitan dengan hasil pelaksanaan dan keterlibatan pada program 

kepada masing-masing kategori yang diselenggarakan secara daring 

 

 

 

 

 



 

Penilaian didasarkan pada indikator seperti disajikan sebagai berikut:  

 

Indikator 

Penilaian 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

Dosen 

Pendamping 

Lembaga 

Mitra Desa 

Sistem Pendukung 

Program 

PHP2D 1.Output (30%)  

• Video program 

(50%)  

• Poster (25%)  

• PPT (25%)  

 

2. Laporan program 

(20%)  

 

3. Wawancara (50%) 

1. PPT (20%) 

 

2. Wawancara 

(80%) 

1. Asesmen 

(30%)  

 

2. Wawancara 

(70%)  

1.Dokumen (30%) 

• surat tugas 

pengelola 

pengabdian 

kemahasiswaan 

(50%) 

• administrasi 

pendukung 

program (50%) 

 

2. PPT (10 %) 

• skema pembinaan 

(50%) 

• supporting system 

stakeholder (50%) 

 

3. Wawancara (60%) 

P3D 1.Output (30%)  

• Video program 

(50%)  

• Poster (25%)  

• PPT (25%)  

 

2. Laporan program 

(20%)  

 

3. Wawancara (50%) 

1. PPT (20%) 

 

2. Wawancara   

(80%) 

1. Asesmen 

(30%)  

 

2. Wawancara   

(70%)  

1.Dokumen (30%) 

• surat tugas 

pengelola 

pengabdian 

kemahasiswaan 

(50%) 

• administrasi 

pendukung 

program (50%) 

 

2. PPT (10 %) 

• skema pembinaan 

(50%) 

• supporting system 

stakeholder (50%) 

 

3. Wawancara (60%) 

Wira 

Desa 

1.Output (30%)  

• Video program 

1. PPT (20%) 

 

1. Asesmen 

(30%)  

1.Dokumen (30%) 

• surat tugas 



 

Indikator 

Penilaian 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

Dosen 

Pendamping 

Lembaga 

Mitra Desa 

Sistem Pendukung 

Program 

(50%)  

• Poster (25%)  

• PPT (25%)  

 

2. Laporan program 

(20%)  

 

3. Wawancara (50%) 

3. Wawancara 

(80%) 

 

2. Wawancara  

(70%)  

pengelola 

pengabdian 

kemahasiswaan 

(50%) 

• administrasi 

pendukung 

program (50%) 

 

2. PPT (10 %) 

• skema pembinaan 

(50%) 

• supporting system 

stakeholder (50%) 

 

3. Wawancara (60%) 

 

 

Penilaian Program  

a. Organisasi Kemahasiswaan 

Indikator penilaian organisasi kemahasiswaan terdiri dari luaran/output  dengan 

bobot penilaian sebesar  30%, laporan program dengan bobot penilaian 

sebesar 20% dan wawancara dengan bobot penilaian sebesar 50%.  

● Luaran/Output  

Indikator penilaian dalam bentuk luaran/output mempunyai bobot 30%. 

Adapun luaran yang wajib diunggah oleh nominator kategori organisasi 

kemahasiswaan terdiri dari video program, poster dan PPT.  

- Video program mempunyai bobot sebesar 50%. Video harus 

memuat tahapan persiapan, pelaksanaan dan hasil akhir program 

(dengan ketentuan terlampir) 

- Poster mempunyai bobot sebesar 25%. Poster harus memuat latar 

belakang, metode, tahap pelaksanaan, teknologi/inovasi yang 

diterapkan, kelompok sasaran dan lokasi program, hasil, identitas 

kelompok mahasiswa pelaksanaan 

- PPT mempunyai bobot sebesar 25%. PPT tidak ada format 

tertentu, namun harus memuat identifikasi masalah dan metode, 

tingkat keberhasilan, kesesuaian pelaksanaan, kekompakan tim 



 

pelaksana, peran dosen pendamping, keterlibatan pemangku 

kepentingan dan potensi keberlanjutan serta dokumentasi.  

● Laporan Program 

Laporan program memuat  ketentuan sebagai berikut : jumlah halaman 

laporan maksimum 10 halaman (tidak termasuk lampiran, gambar, foto, 

laporan keuangan), kertas A4, spasi 1,5, times new roman dan font 12. 

Laporan program harus memuat abstrak, pendahuluan, gambaran 

umum masyarakat sasaran, metode, pelaksanaan program, evaluasi dan 

keberlanjutan, kesimpulan dan tindak lanjut serta lampiran.  

● Wawancara 

Wawancara oleh Tim Juri kepada nominator bertujuan untuk 

memvalidasi beberapa hal terkait program yang sudah dilaksanakan.  

 

b. Lembaga Desa Mitra 

Indikator penilaian lembaga desa mitra terdiri dari asesmen dan wawancara. 

Asesmen mempunyai bobot penilaian sebesar 30% dan wawancara mempunyai 

bobot penilaian sebesar 70%.  

● Asesmen 

Penilaian dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi 

pengelolaan dan pelaksanaan program pengabdian di desa mitra 

melalui lembaga desa. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara 

langsung oleh panitia pelaksana untuk memperoleh data tersebut.  

● Wawancara 

Wawancara oleh Tim Juri kepada nominator bertujuan untuk 

memvalidasi beberapa hal terkait program yang sudah dilaksanakan.  

 

c. Dosen Pendamping 

Indikator penilaian dosen pendamping terdiri dari PPT dan wawancara. PPT 

mempunyai bobot penilaian sebesar 20% dan wawancara mempunyai bobot 

sebesar 80%.  

● PPT harus diunggah pada website Abdidaya. PPT harus memuat 

frekuensi pembimbingan yang dilakukan bersama mahasiswa, 

ketercapaian program, keterlibatan dosen pada pelaksanaan program, 

evaluasi program serta potensi keberlanjutan pendampingan program 

● Wawancara 

Wawancara oleh Tim Juri kepada nominator bertujuan untuk 

memvalidasi beberapa hal terkait keterlibatan dosen tersebut dan 

program yang sudah dilaksanakan.  



 

 

d. Sistem Pendukung Program  

Indikator penilaian Sistem Pendukung Program terdiri dari dokumen dengan 

bobot penilaian sebesar 30%, PPT dengan bobot penilaian sebesar 10% serta 

wawancara dengan bobot penilaian sebesar 60%.  

● Dokumen 

Dokumen harus diunggah pada website Abdidaya. Dokumen yang 

dimaksud berupa surat tugas pengelola kemahasiswaan bidang 

pengabdian atau unit lainnya pengelola program (PHP2D, P3D, Wira 

Desa) serta administrasi pendukung program lainnya 

● PPT  

PPT harus diunggah pada website Abdidaya. PPT harus memuat skema 

pembinaan yang diberikan kepada mahasiswa dan program koordinasi 

lintas unit pendukung program   

● Wawancara 

Wawancara oleh Tim Juri kepada nominator bertujuan untuk 

memvalidasi beberapa hal terkait keterlibatan sistem dan stakeholder 

terlibat pada program yang sudah dilaksanakan.  

3.3. Kegiatan Penunjang 

 Kegiatan penunjang merupakan semua aktivitas selama Abdidaya berlangsung 

yang menunjang rangkaian acara dengan mengandung unsur edukatif, kreatif, dan 

komunikatif. Dalam hal ini, kegiatan penunjang dalam Abdidaya Tahun 2021 berupa: 

Sarasehan Forum Bina Desa Tingkat Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara 

luring dan daring (hybrid).  

Sarasehan Forum Bina Desa Tingkat Nasional merupakan forum organisasi 

kemahasiswaan bidang pengabdian se-Indonesia untuk berbagi pengalaman 

pengabdian di masing-masing kampus serta membahas suatu topik yang sedang 

hangat dalam bidang pengabdian nasional. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan 

materi yang dibagi kedalam cluster bidang pengabdian di setiap ruang lingkup/bidang 

oleh para expert. Kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Peserta 

akan dibagi kedalam beberapa kelompok untuk membahas terkait isu-isu bidang 

pengabdian sesuai ruang lingkupnya.  

Nantinya hasil dari FGD berupa policy brief atau sebuah resolusi yang dapat 

digunakan sebagai referensi oleh Kemdikbud Ristek RI, khususnya Direktorat 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam merumuskan kegiatan pengabdian 

mahasiswa di tahun mendatang. 



 

Kegiatan penunjang lain yakni Semiloka Nasional yang terdiri dari kegiatan 

seminar dan lokakarya. Seminar diselenggarakan dengan menghadirkan pembicara 

yang menguasai bidang pemberdayaan desa sesuai dengan tema kegiatan ini. 

Pembicara akan menyampaikan gagasan, pandangan, dan pengalaman dalam bidang 

pemberdayaan desa. Adapun lokakarya diselenggarakan sebagai wadah pertemuan 

berbagai pihak untuk membahas masalah praktis dan solusinya terkait bidang 

pemberdayaan desa. Hasil dari lokakarya menjadi sebuah produk output yang dapat 

digunakan peserta lokakarya dalam bidang pemberdayaan desa. 

Peserta Semiloka Nasional terdiri dari mahasiswa, peneliti, pemerhati, 

akademisi, praktisi dan pemangku kebijakan di daerah pada bidang pemberdayaan 

desa. Peserta wajib melakukan registrasi dan berhak mendapatkan e-sertifikat sebagai 

peserta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan Keynote Speaker dan 

Narasumber.  

3.4. Penutupan dan Malam Penganugerahan 

 Agenda seremonial penutupan yang dilaksanakan bersama Malam 

Penganugerahan dilaksanakan secara hybrid dan ditayangkan secara live streaming 

pada kanal youtube. Acara ini, diawali dengan penyampaian hasil evaluasi 

penyelenggaraan Abdidaya kemudian dilanjutkan dengan pengumuman juara yang 

akan disampaikan oleh ketua tim juri atau yang mewakili. Di akhir acara, akan 

diumumkan penerima juara umum oleh ketua tim juri yang kemudian secara simbolik 

akan diserahkan piala bergilir juara umum oleh Direktur Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan serta ketua Tim Juri kepada perguruan tinggi penerima penghargaan 

juara umum.  

3.5. Tata Tertib Sesi Wawancara/Diskusi Tanya Jawab bersama Tim Juri 

Wawancara merupakan salah satu komponen penilaian yang ada pada semua 

kategori nominator. Wawancara hasil pelaksanaan program diatur dengan tahapan 

sebagai berikut:  

a. Nominator sudah mengunggah luaran/output sesuai indikator penilaian 

masing-masing kategori pada website Abdidaya. Tata cara pengunggahan 

akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara 

b. Nominator kategori mahasiswa wajib mengenakan jaket almamater selama 

sesi wawancara atau diskusi tanya jawab berlangsung 

c. Nominator kategori lembaga mitra desa, dosen pendamping dan sistem 

pendukung program wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan 



 

d. Semua nominator diwajibkan hadir dalam ruang virtual minimal 30 (tiga 

puluh) menit sebelum sesi wawancara pada hari yang dijadwalkan dimulai 

e. Nominator menyiapkan bahan pendukung (laporan program, PPT, video, 

poster, dokumen lain, dsb) sesuai dengan luaran yang tertera pada indikator 

penilaian 

f. Setiap nominator masing-masing diberikan maksimal 25 menit waktu diskusi. 

Aturan yang baku akan disusun kemudian dan disampaikan saat technical 

meeting 

g. Selama sesi wawancara berlangsung, nominator tidak diperkenankan keluar-

masuk ruang kelas virtual. Nominator wajib memastikan jaringan internet 

yang digunakan dalam keadaan stabil 

h. Urutan sesi wawancara didasarkan pada hasil pengundian nomor urut 

nominator pada saat technical meeting 

i. Setiap nominator wajib   

j. Apabila pada saat sesi wawancara nominator tidak hadir, maka keikutsertaan 

nominator tersebut dianggap gugur 

k. Agar tidak mengganggu jalannya sesi wawancara semua telepon seluler 

harus berada dalam posisi tidak diaktifkan atau silent, dan nominator yang 

tidak sedang melakukan presentasi harus memposisikan mikrofon 

perangkatnya pada posisi mute  

l. Tim Juri akan menghentikan sesi wawancara apabila situasi dan kondisi 

dalam ruangan tidak tertib  

m. Seluruh tata tertib ini wajib dipatuhi nominator 

n. Setiap ruang akan dipandu oleh host atau cohost yang bertugas 

3.6. Penilaian dan Penetapan Pemenang 

Tim Juri melakukan penjurian nominator pada kegiatan utama, yaitu Penilaian 

Output/Luaran, Penilaian Laporan dan wawancara nominator. Penilaian dilakukan 

oleh tiga orang juri di setiap skema sesuai jenis programnya. Hasil penilaian oleh Tim 

Juri akan diinput ke website Abdidaya. Nilai akhir nominator merupakan nilai rata-rata 

dari ketiga juri yang ada didalam setiap skema. Formulir penilaian setiap indikator 

disajikan pada Lampiran. Untuk setiap skema ditetapkan tiga nominator terbaik 

berdasarkan akumulasi Nilai Akhir.  

Penghargaan setara terbaik 1 untuk masing-masing kategori diberikan kepada 

1 (satu) nominator terbaik yang memperoleh nilai total kelas tertinggi, penghargaan 

setara terbaik 2 diberikan kepada 1 (satu) nominator terbaik kedua yang memperoleh 

nilai total tertinggi kedua, dan penghargaan setara terbaik 3 diberikan kepada 1 (satu) 



 

nominator terbaik ketiga yang memperoleh nilai tertinggi ketiga. Disamping 

penghargaan setara terbaik 1, terbaik 2 dan terbaik 3, untuk masing- masing skema 

juga diberikan penghargaan lain jika ada nominator yang perlu diapresiasi atas upaya 

dalam bentuk program yang sangat terpuji.  

3.7. Penetapan Juara Umum 

Juara umum ditetapkan berdasarkan angka tertinggi nilai Abdidaya yang 

diperoleh kontingen nominator suatu Perguruan Tinggi. Hasil perolehan penghargaan 

terbaik 1, terbaik 2 dan terbaik 3 untuk nominator kategori organisasi kemahasiswaan 

diberikan bobot 40%, kategori lembaga mitra desa diberikan bobot 20%, kategori 

dosen pendamping diberikan bobot 20% dan kategori sistem pendukung program 

(PHP2D, P3D, Wira Desa) diberikan bobot 20%. Setiap perolehan terbaik 1 diberi skor 

3, setiap perolehan terbaik 2 diberi skor 2 dan setiap perolehan terbaik 3 diberi 1.  

Nilai Abdidaya dihitung dengan mengalikan perolehan medali terbaik 1 dengan 

bobot dan skor untuk setiap nominator kategori untuk selanjutnya dijumlahkan = 

[(jumlah terbaik 1 mahasiswa x 40% x 3) + (jumlah terbaik 1 dosen x 20% x 3) + (jumlah 

terbaik 1 desa mitra x 20% x 3) + (jumlah terbaik 1 manajemen institusi kemahasiswaan 

bidang pengabdian x 20% x 3)].  

Apabila terjadi kesamaan jumlah penghargaan setara terbaik 1 yang diperoleh 

lebih dari satu Perguruan Tinggi, maka penetapan Juara Umum diperhitungkan melalui 

jumlah perolehan penghargaan setara terbaik 2 dengan cara perhitungan seperti di 

atas dengan nilai skor terbaik 2 adalah 2. Dan selanjutnya jika terjadi hal yang sama 

pula dalam perolehan penghargaan setara terbaik 2, maka penetapan sebagai Juara 

Umum diperhitungkan melalui jumlah perolehan penghargaan setara terbaik 3 

dengan cara perhitungan seperti di atas dengan nilai skor terbaik 3 adalah 1.  

Jika terjadi hal yang sama pula dalam perolehan penghargaan setara terbaik 3, 

maka Juara Umum didasarkan atas banyaknya jumlah peserta Perguruan Tinggi yang 

lolos di ajang Abdidaya. Para nominator setiap kategori penerima penghargaan setara 

terbaik 1, terbaik 2 dan terbaik 3 serta Juara Umum diumumkan oleh Ketua Tim Juri 

atau Juri yang mewakilinya pada waktu acara Penutupan dan Malam Penganugerahan. 

Keputusan Tim Juri dalam penentuan nominator penerima penghargaan dan Juara 

Umum tidak dapat diganggu gugat. 

3.8. Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Abdidaya 

 Peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian (PHP2D, P3D, 

Wira Desa) khususnya dan Abdidaya pada umumnya yang diinisiasi oleh Direktorat 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi 



 

penyelenggara yakni IPB University, dalam hal ini melakukan evaluasi langsung melalui 

penyebaran google form kepada seluruh peserta dan Tim Juri yang diunggah pada 

website Abdidaya. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner menjadi bahan dasar untuk 

mengevaluasi dan upaya peningkatan mutu penatakelolaan Program Pengabdian dan 

Abdidaya pada tahun selanjutnya.  

Harapannya respon dari setiap isian yang diberikan merupakan jawaban 

spontan dan jujur yang nantinya akan menjadi kemanfaatan evaluasi ini. Hasil evaluasi 

selanjutnya akan disampaikan Ketua Tim Juri atau yang mewakilinya pada acara 

penutupan, sesaat sebelum penyampaian keputusan peserta terbaik dan Juara Umum. 

  



 

IV. PENUTUP 

Upaya perbaikan Panduan Abdidaya secara kontinyu dilakukan sesuai dengan 

kebijakan baru Pimpinan terkait serta tuntutan perkembangan dan tantangan zaman 

yang ada. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap 

setiap Program Pengabdian untuk nantinya bisa menghasilkan kesepakatan baru. 

Adanya inisiasi gelaran Abdidaya dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 yang ada 

saat ini, memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan Abdidaya secara hybrid 

(kombinasi luring dan daring). Panduan kegiatan ini disusun dengan tetap 

memperhatikan kualitas pelaksanaan Program Pengabdian yang semakin baik.   

Panduan Abdidaya Tahun 2021 ini tersusun berkat kerjasama yang baik antara 

para Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan, Tim Penyelenggara 

Abdidaya 2021 dan Tim Belmawa. Panduan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan 

Abdidaya, khususnya bagi nominator kategori organisasi kemahasiswaan, dosen 

pendamping, lembaga mitra desa dan sistem pendukung program (PHP2D, P3D, Wira 

Desa) yang berhak masuk kedalam tahap penjurian final, mengunggah ke website 

Abdidaya serta memahami tata tertib pelaksanaan Abdidaya. Dengan mengacu pada 

panduan ini, diharapkan para pihak terkait kegiatan Abdidaya dapat menjalankan 

fungsinya secara lebih baik untuk meraih tujuan kegiatan Program Pengabdian. 

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan disampaikan kemudian. 



 

 

V. PENYELENGGARA 

 

Penyelenggara: 

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  

Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270 

Surel. belmawa@kemdikbud.go.id  

Web. https://php2d.kemdikbud.go.id/  

 

 

Tuan Rumah Tahun 2021:  

Institut Pertanian Bogor 

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Gedung Andi Hakim Nasuition 

Lt.1, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680  

Telepon – Fax (0251) 8624067  

Surel. prestasi@apps.ipb.ac.id , abdidaya@apps.ipb.ac.id  

Web. http://prestasi.ipb.ac.id/  

mailto:belmawa@kemdikbud.go.id
https://php2d.kemdikbud.go.id/
mailto:prestasi@apps.ipb.ac.id
mailto:abdidaya@apps.ipb.ac.id
http://prestasi.ipb.ac.id/


 

VI. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penatakelolaan dan Pameran Poster (Kategori Organisasi 

Kemahasiswaan) 

Pameran poster Abdidaya dilangsungkan pada ruang pamer dan menjadi objek 

penilaian Tim Juri. Penilaian poster termasuk dalam komponen penilaian pada 

kategori mahasiswa. Poster yang sudah diunggah melalui website Abdidaya nantinya 

akan dicetak dalam ukuran A1 dengan jenis kertas art carton. Tim Juri akan menilai 

poster secara langsung atau luring pada ruang pamer yang tersedia serta akan 

ditayangkan secara live streaming pada kanal youtube. Aturan penjurian akan diatur 

kemudian. 

Poster dicetak oleh panitia penyelenggara dengan kertas dan kualitas yang 

sama. Poster akan dipajang dan dipamerkan di Auditorium Gedung Common Class 

Room (CCR) IPB. Poster yang dipamerkan bisa merupakan poster program saat 

pelaporan program ke Belmawa atau poster baru untuk keperluan penilaian Abdidaya. 

Poster yang akan ditampilkan di dalam Abdidaya dibuat dengan memperhatikan 

ketentuan ketentuan sebagai berikut:  

a. Poster dicetak oleh panitia dengan ukuran tinggi x lebar adalah 80 cm x 60 cm 

(portrait)  

b. Poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimal 7 kaki atau 

sekitar 2 meter 

c. Tulisan pada poster jangan menggunakan huruf kapital semua. Margin harus 

sesuai dengan besar kolom  

d. Desain layout poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal-non 

formal, yaitu simetris–asimetris, prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, 

warna, latar belakang, gerak mengarahkan mata pembaca mengalir keseluruh 

area poster  

e. Pertimbangkan hirarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek atau 

hal mana yang diutamakan  

f. Gambar atau foto hendaknya taat pada ketentuan hak cipta dan etika 

penggunaannya 

g. Poster dibuat dengan perangkat lunak aplikasi komputer (dengan grafik, tabel 

disertai hasil dokumentasi fotografi dianjurkan jika ada)  

h. Resolusi minimal 300 dpi 

i. Poster akan dicetak oleh panitia penyelenggara dan dipasang di tempat yang 

telah disediakan. 



 

 

Adapun pengaturan kegiatan pameran poster Abdidaya memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Panitia menyiapkan ruang pameran untuk poster Abdidaya dan mencetak 

dengan kualitas yang sama  

b. Poster telah diunggah pada website Abdidaya 

c. Poster harus dibuat sesuai aturan yang telah ditentukan  

d. Isi poster sepenuhnya menjadi tanggung jawab nominator kategori mahasiswa 

e. Poster dinilai Tim Juri secara luring dan tidak ada tanya jawab dengan 

nominator 

f. Penilaian poster dilakukan pada hari dan waktu yang telah ditentukan  

g. Nominator kategori mahasiswa dapat menyaksikan penilaian poster oleh Tim 

Juri yang ditayangkan secara live streaming melalui kanal youtube 

Lampiran 2. Kriteria Penilaian Poster (kategori Organisasi Kemahasiswaan) 

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

Nama Ormawa  : …………………………………………………………………………………… 

Asal Institusi   : …………………………………………………………………………………… 

 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR) 

1. Substansi 

a. Kebermanfaatan 

b. Inovasi 

c. Kreativitas 

40 

20 

10 

10 

  

2. Kejelasan 

a. Informasi mudah dipahami 

b. Mampu terbaca (visible) 

c. Terstruktur 

35 

15 

10 

10 

  

3. Penyajian 

a. Daya tarik 

b. Praktis (simple) 

25 

15 

10 

  

TOTAL 100   

 

Keterangan Skor: 1,2,3,5,6,7 



 

 

Lampiran 3. Penatakelolaan Video Program (kategori organisasi kemahasiswaan) 

Video yang diunggah pada website Abdidaya bisa merupakan video baru atau 

video yang sudah pernah dibuat untuk keperluan pelaporan program. Video harus 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  

a. Video mencantumkan logo instansi terkait 

b. Durasi video 3-5 menit 

c. Video wajib berisikan credits 

d. Video memiliki resolusi minimal 720p  

e. Video orisinal, tidak mengambil footage dari sumber lain 

f. Video berisikan hasil dokumenter yang memuat pengenalan lokasi, rumusan 

masalah, solusi atau inovasi yang diberikan, proses tahapan atau rangkaian 

program yang telah dilakukan, hasil akhir program. 

g. Video diunggah pada youtube organisasi kemahasiswaan tersebut.  

h. Like terbanyak akan menjadi tambahan poin penilaian 

i. Video tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, politik, dan budaya. 

Lampiran 4. Sistematika Laporan Program (kategori organisasi kemahasiswaan) 

ABSTRAK 

Berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari dari seluruh tulisan 

meliputi latar belakang, tujuan, metode dan hasil. Di bawah abstrak disertakan 3- 

5 kata kunci (keywords).  

 

PENDAHULUAN  

Mengutaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan serta manfaat 

kegiatan  

 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN  

Penjelasan mengenai kondisi riil lembaga mitra desa yang ada di desa tersebut 

sebagai peserta program. Uraikan permasalahan dari setiap lembaga mitra desa 

tersebut  

 

METODE PELAKSANAAN  

Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci 

meliputi teknik, cara atau tahapan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan 

dan sekaligus pencapaian tujuan program.  



 

PELAKSANAAN  

Bab ini berisi uraian tentang tahap tahap pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan 

penyusunan roadmap sampai ke tahap pemutakhiran data hasil kegiatan pasca 

program.  

 

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN  

Bab ini menjelaskan tentang tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program 

dengan mendeskripsikan pencapaian indikator-indikator yang sudah ditetapkan. 

Data disajikan dalam bentuk gambar dan tabel. Bab ini juga menyajikan informasi 

tentang proses monitoring dan evaluasi internal yang telah dilakukan oleh tim 

pengusul secara periodik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT  

Kesimpulan berisi uraian tentang tingkat keberhasilan program yang sudah 

dilaksanakan mengacu pada pencapaian indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Pada bab ini juga berisi rekomendasi konkrit untuk tindak lanjut 

program 

Lampiran 5. Kriteria Penilaian Laporan Program (kategori Organisasi Kemahasiswaan) 

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

Nama Ormawa  : …………………………………………………………………………………… 

Asal Institusi   : …………………………………………………………………………………… 

 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR) 

1. Perumusan Masalah dan Tujuan 

a. Masalah terkait dengan potensi 

unggulan desa dan profil desa 

b. Tujuan mudah diukur dan relevan 

dengan mudah  

20 

 

10 

10 

  

2. Potensi Keberhasilan 

a. Ketepatan identifikasi potensi desa 

b. Kekuatan dukungan 

kelembagaan/kemitraan 

c. Ketepatan indikator dan metode 

pengukurannya 

25 

 

10 

5 

10 

  



 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR) 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Kebermanfaatan dan inovasi kegiatan 

b. Partisipasi sasaran 

c. Ketepatan waktu pelaksanaan 

35 

20 

10 

5 

  

4 Evaluasi dan keberlanjutan 

a. Tingkat keberhasilan program 

b. Pencapaian indikator yang sudah 

ditetapkan 

c. Monitoring dan evaluasi pasca 

program 

15 

 

5 

5 

5 

  

5 Hal lain yang dinilai unggul 5   

TOTAL 100   

 

Keterangan Skor: 1,2,3,5,6,7 

Lampiran 6. Kriteria Penilaian Video Program (kategori Organisasi Kemahasiswaan) 

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

Nama Ormawa  : …………………………………………………………………………………… 

Asal Institusi   : …………………………………………………………………………………… 

 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR) 

1. Kebermanfaatan video program 20   

2. Efektifitas pesan yang disampaikan 

(Memuat persiapan, pelaksanaan dan hasil 

akhir) 

35 

  

3. Efektifitas setting cerita yang dipaparkan 

(memuat bagian-bagian penting yang 

ditonjolkan) 

20 

  



 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR) 

4 Kelengkapan informasi pendukung 

(identitas ormawa, pengisi suara, tempat, 

ucapan terimakasih dll) 

10 

  

5 Kualitas gambar dan suara 15   

TOTAL 100   

 

Keterangan Skor: 1,2,3,5,6,7 

Lampiran 7. Penatakelolaan Power Point (Kategori Organisasi Kemahasiswaan) 

PowerPoint sebagai salah satu luaran pada kategori organisasi kemahasiswaan 

harus diunggah pada website Abdidaya. PPT harus memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Power Point merupakan hasil karya orisinalitas tentang program. 

b. Tidak ada batasan maksimal jumlah slide 

c. Power Point tidak diperbolehkan membawa unsur SARA, politik dan budaya.  

d. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku 

e. Dokumentasi disetiap kegiatan dapat dimasukkan kedalam PowerPoint 

sebagai bukti penunjang pada setiap bagian (Pendahuluan, Isi, Penutup) 

f. PowerPoint harus memuat beberapa hal yaitu:  

● Cover (nama ormawa, judul program, dosen pendamping, logo instansi 

terkait) 

● Pendahuluan (latar belakang, permasalahan yang hendak diatasi, tujuan 

pelaksanaan program, tempat pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan) 

● Isi (Ketercapaian indikator keberhasilan dan target luaran, keberlanjutan 

program) 

● Penutup (kendala yang dihadapi selama melaksanakan program, 

evaluasi 

Lampiran 8. Kriteria Penilaian Power Point (kategori Organisasi Kemahasiswaan) 

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

Nama Ormawa  : …………………………………………………………………………………… 

Asal Institusi   : …………………………………………………………………………………… 

 



 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR) 

1. Pendahuluan 

d. Pengenalan lingkungan desa serta 

permasalahan 

e. Penjabaran dan tujuan program yang 

diberikan. 

25 

10 

 

15 

  

2. Proses pelaksanaan program 

d. Identifikasi perkembangan program di 

desa 

e. Keterlibatan warga desa dalam 

pelaksanaan program 

f. Sistematika kerja tim dalam 

pelaksanaan program. 

g. Hal lain-lain 

40 

10 

 

15 

 

10 

 

5 

  

3. Evaluasi Kegiatan 

c. Potensi keberhasilan program 

d. Kendala yang dihadapi selama 

pelaksanaan program serta solusi yang 

diterapkan 

e. Potensi keberlanjutan program. 

35 

15 

 

10 

 

10 

  

TOTAL 100   

 

Keterangan Skor: 1,2,3,5,6,7 

Lampiran 9. Penatakelolaan Power Point (kategori Dosen Pendamping) 

PowerPoint sebagai salah satu luaran pada kategori dosen pendamping harus 

diunggah pada website Abdidaya. PPT harus memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Power Point merupakan hasil karya orisinalitas, berbeda dengan Power Point 

pada kategori organisasi kemahasiswaan. 

b. Tidak ada batasan maksimal jumlah slide 

c. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku 

d. Power Point tidak diperbolehkan membawa unsur SARA, politik dan budaya.  



 

e. Dokumentasi disetiap kegiatan dapat dimasukkan kedalam Power Point 

sebagai bukti penunjang. (dokumentasi pribadi dosen pendamping) 

f. Power Point disusun mengikuti sistematika sesuai kriteria yang tercantum yakni 

sebagai berikut:  

● Cover (judul program, nama ormawa yang didampingi dan Identitas dari 

dosen pendamping) 

● Pendahuluan (kondisi masyarakat sasaran, kondisi wilayah sasaran, hasil 

pengabdian yang telah dilakukan) 

● Isi (indikator keberhasilan program, baik dari tujuan, ruang lingkup maupun 

luaran yang sudah tercapai, menguraikan tupoksi sebagai dosen 

pendamping, kegiatan pendampingan yang dilakukan dosen selama 

program berlangsung, tindak lanjut pasca kegiatan program) 

● Penutup (harapan dan evaluasi masing-masing program) 

Lampiran 10. Kriteria Penilaian Power Point (kategori Dosen Pendamping) 

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

Nama Dosen Pendamping  : …………………………………………………………………………………… 

Asal Institusi    : …………………………………………………………………………………… 

 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 

NILAI 

(BOBOT x 

SKOR) 

1. 1. Cover 

a. Menyertakan Profil Diri secara singkat 

5 

5 

 

 

 

1.  Pendahuluan   

a. Mampu menguraikan kegiatan yang 

dilakukan selama program berlangsung 

secara singkat 

b. Mampu menjelaskan secara singkat 

kondisi masyarakat sasaran pasca 

kegiatan 

25 

 

10 

 

15 

 

 

3. Isi  

a. Mampu menguraikan Tupoksi dosen 

pendamping 

50 

 

10 

 

 



 

b. Mampu menguraikan indikator-

indikator keberhasilan program (Tujuan, 

ruang lingkup, luaran) 

c. Mampu menguraikan kegiatan 

pendampingan rutin yang dilakukan 

dosen pendamping 

d. Menguraikan tindakan yang diambil 

pasca kegiatan program. 

 

15 

 

 

15 

 

10 

4. Penutup 

a. Harapan  

b. Simpulan 

20 

10 

10 

 

 

 

TOTAL 100   

 

Keterangan Skor: 1,2,3,5,6,7 

Lampiran 11. Penatakelolaan Power Point (Kategori Sistem Pendukung Program) 

PowerPoint sebagai salah satu luaran pada kategori Sistem Pendukung 

Program) harus diunggah pada website Abdidaya. PPT harus memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Power Point merupakan hasil karya orisinalitas, berbeda dengan Power Point 

pada kategori organisasi kemahasiswaan. 

b. Tidak ada batasan maksimal jumlah slide 

c. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku 

d. Power Point tidak diperbolehkan membawa unsur SARA, politik dan budaya.  

e. Dokumentasi disetiap kegiatan dapat dimasukkan kedalam Power Point 

sebagai bukti penunjang. (dokumentasi pribadi dari unit yang mengelola) 

f. Power Point disusun mengikuti sistematika sesuai kriteria yang tercantum yakni 

sebagai berikut:  

● Cover (Identitas unit yang mengelola) 

● Pendahuluan (menjelaskan profil ormawa yang lolos didanai dari 

keseluruhan program yang diselenggarakan Belmawa) 

● Isi (skema pembinaan yang diberikan kepada ormawa, skema koordinasi 

lintas unit pendukung program, skema yang dibentuk dalam menunjang 

MB-KM, stakeholder yang terlibat, kendala yang dihadapi) 

● Penutup (evaluasi) 



 

Lampiran 12. Kriteria Penilaian PowerPoint (Kategori Sistem Pendukung 

Program) 

Unit yang mengelola kegiatan pengabdian mahasiswa : ……………………………………………. 

Asal Institusi        : ……………………………………………. 

 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR  

2. 1. Pendahuluan 

Profil ormawa yang lolos didanai 
5 

5 
 

 

3. 2. Skema Pembinaan 

a. Pelatihan dan pembinaan oleh Institusi 

b. Pendampingan program oleh Institusi 

c. Visitasi dan monitoring kegiatan oleh 

Institusi 

30 

10 

10 

10 

  

2. Supporting System Stakeholder 

a. Keterlibatan Stakeholder dalam 

pelaksanaan program 

b. Sistematika bantuan oleh Stakeholder 

terhadap pelaksanaan program  

30 

15 

 

15 

  

3. MBKM 

a. Peningkatan mutu general education 

mahasiswa dan dosen pendamping 

b. Sistematika pengkonversian kegiatan 

ke dalam SKS perkuliahan 

c. Penguatan MB-KM bagi institusi 

terhadap kebijakan kampus merdeka 

melalui pelaksanaan program. 

35 

15 

 

10 

 

10 

  

TOTAL 100   

 

Keterangan Skor: 1,2,3,5,6,7 

 

 

 



 

Lampiran 13. Kriteria Penilaian Asesmen (Kategori Lembaga Mitra Desa) 

Lembaga Mitra Desa   : …………………………………………………………………… 

Ormawa Pelaksana Program : …………………………………………………………………… 

 

NO KRITERIA BOBOT SKOR 
NILAI (BOBOT 

x SKOR) 

1. Perencanaan Program  

a. Peran Lembaga Mitra Desa dalam 

penyusunan proposal 

b. Bantuan pemerintah desa terkait tahapan 

perencanaan program 

c. Respon masyarakat setempat terhadap 

program  

30 

10 

 

10 

 

10 

 

 

2. Eksekusi Program  

a. Peran pemerintah desa dalam mengawasi 

kegiatan pengabdian  

b. Peran lembaga mitra desa dalam 

menggerakkan partisipasi masyarakat 

c. Peran pemerintah desa dalam 

mensinergikan komponen desa dalam 

program pengabdian 

40 

10 

 

15 

 

15 

 

 

 

 

3. Evaluasi  

a. Realisasi pemanfaatan hasil program 

pengabdian oleh pemerintah desa 

b. Bentuk komunikasi pemerintah desa 

dengan ormawa pasca pengabdian 

c. Peran Lembaga mitra desa dalam  

evaluasi program 

30 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

TOTAL 100   

 

Keterangan Skor: 1,2,3,5,6,7 

 

 

 


