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Nomor : 3094/E3.3/PM/2018         5 Oktober  2018  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Pemberitahuan tunggakan catatan harian, laporan  
   penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan 70%  
   program Pengabdian kepada Masyarakat yang belum dipenuhi 
 

 
Yth. 1. Ketua LP/LPPM/UPPM/P3M/sebutan lain yang sejenis PTN dan PTS 
            di seluruh Indonesia 
        2. Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil I - XIV  
 
 
Dengan hormat diberitahukan bahwa Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) telah melakukan 
eksplorasi dan analisis data untuk catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan 70% 
program Pengabdian kepada Masyarakat pelaksanaan tahun 2018 yang tersimpan dalam Simlitabmas pada 
tanggal 30 September 2018. Sebagai hasilnya, kami mendapatkan sejumlah dosen pelaksana Pengabdian kepada 
Masyarakat yang telah melalaikan kewajiban mengunggah catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% 
dan laporan kemajuan 70% Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai pada tahun 2018. 

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai Perjanjian Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2018 
pasal 3 bagian a yaitu ‘Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 
keseluruhan bantuan dana kegiatan, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai 
berikut : Buku catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70% dan Laporan kemajuan 
pelaksanaan pekerjaan ke laman (website) SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018 (untuk 
PTN Non BH dan PTS) serta tangal 15 Agustus 2018 (untuk PTN BH), yang berarti bagi dosen pelaksana 
Pengabdian kepada Masyarakat yang belum mengunggah ketiga dokumen yang disebutkan dalam pasal 3, maka 
tidak berhak untuk menerima dana 30% sampai seluruh dokumen diisi dan diunggah di Simlitabmas.  
 
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami sampaikan kepada Ketua LP/LPPM/UPPM/P3M/sebutan lain 
yang sejenisnya dan Koordinator LLDIKTI untuk tidak mencairkan dana 30% kepada dosen sebagai berikut: 

1. 772 dosen yang tidak mengisi catatan harian/presentasi dana masih dibawah 70% di simlitabmas 
(lampiran 1) 

2. 426 dosen yang belum mengunggah laporan penggunaan anggaran 70% (lampiran 2) 
3. 92 dosen yang belum mengunggah laporan kemajuan 70% (lampiran 3). 

Ketua LP/LPPM/UPPM/P3M/sebutan lain yang sejenisnya dan Koordinator LLDIKTI dapat mencairkan dana 
30% pada dosen yang terdapat di lampiran 1-3 apabila mereka menunjukkan bukti screenshoot tanda catatan 
harian dana terserap 70%, laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan 70% telah diunggah di 
simlitabmas. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara Ketua LP/LPPM/UPPM/P3M/sebutan lain yang 
sejenis untuk menginformasikan kepada para dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan memantau 
pengunggahan laporan kemajuan, laporan akhir, dan/atau berkas seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 
sesuai kontrak agar tidak terjadi denda keterlambatan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik ucapkan terima kasih. 
 

       Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, 
                
       ttd 
 
       Ocky Karna Radjasa 

       NIP. 196510291990031001 

Tembusan :  

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan 
2. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Ybs 
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