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Komite penilaian dan/atau reviewer proposal hasil kelayakan
substansi, perkiraan biaya program hibah pengabdian kepada
masyarakat



Komite penilaian dan/atau reviewer pengabdian kepada masyarakat



Komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan reviewer hasil
pengabdian kepada masyarakat memberikan rekomendasi perkiraan
biaya pengabdian kepada masyarakat dan reviewer menilai keluaran
dan hasil/proses akhir reviewer

Kode Etik Reviewer
Suatu tatanan etika yang telah disepakati bersama para
reviewer (sesuai dengan Panduan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku) agar secara
profesional dalam melaksanakan tugas, memberikan
penilaian yang sebaik-baiknya melalui suatu tata cara
dalam suatu kegiatan profesional (reviewer) dan untuk
memberikan rekomendasi sebaik-baiknya kepada
‘pengusul’ yang telah Menyusun proposal pengabdian
kepada masyarakat

Etika Reviewer


Dapat bekerja secara objektif yang telah diketahui dan diyakini memiliki kompetensi sesuai
dengan tugas review program pengabdian kepada masyarakat yang diamanahkan



Mampu bertindak jujur dan adil serta dapat dipercaya



Menguasai tugas-tugas yang diberikan mengacu pada panduan yang telah ditetapkan
(panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII rev) yang objektif sesuai
dengan apa yang disebut sebagai seorang pakar untuk melaksanakan tugas review
program pengabdian kepada masyarakat



Memahami ruang lingkup tugas reviewer



Dapat menjaga kerahasiaan dan ide dari proposal yang direview



Berani menolak suatu proposal yang isinya tidak sesuai panduan yang telah diberikan



Tidak meniru atau mencuri review dari proposal yang sedang direview



Tidak menerima pemberian dalam kaitannya dengan tugas-tugasnya sebagai
reviewer Pengabdian kepada Masyarakat



Tidak mereview proposal bagi yang mengajukan hibah program pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan skim yang sedang direview-nya



Menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskan kepada orang lain segala
bentuk hasil review yang sedang dilakukannya sebagai reviewer



Untuk kebakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus dilakukan
sesuai dengan petunjuk panduan dan mengikuti sistem yang berlaku sehingga
semua langkah kegiatan dapat terekam, sesuai asas kerahasiaan.



Segala sesuatu dari hasil review harus dapat dibuktikan dengan
memiliki
sifat
keterbukaan
(transparancy),
keterlacakan
(traceability), ketaatazasan (consistency), keadilan (fairness) dan
ketepatwaktuan (timeliness)



Saat akan meloloskan proposal (terutama yg meragukan mutunya),
dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan
lingkungan dekatnya apabila harus melaksanakan tugas sesuai
dengan proposal yang diusulkannya

Tugas reviewer



Melakukan desk evaluasi proposal (evaluasi administratif)



Melakukan evaluasi proposal yang telah dinyatakan lolos seleksi administratif
(evaluasi substantif)



Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
Pengabdian kepada Masyarakat



Mengevaluasi kelayakan hasil monev untuk keberlanjutan program Pengabdian
kepada Masyarakat



Membahas hasil program Pengabdian kepada Masyarakat

Apa yang harus dilakukan



Memahami buku panduan dan ketentuan lainnya



Memahami kriteria/makna dari setiap usulan yang akan dievaluasi



Memahami skim-skim pengabdian kepada masyarakat



Memahami kode etik pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
secara universal

Komentar Reviewer



Untuk memperbaiki atau memberi masukan kepada pengusul terkait proposal
dan program pengabdian kepada masyarakat yang sedang dilakukannya



Untuk memperbaiki dan memberikan masukan dalam rangka pembinaan kepada
para pengabdi, maka agar dalam penulisannya digunakan Bahasa Indonesia
yang baik, baku dan benar sesuatu ketentuan yang berlaku



Tidak memberikan komentar atau masukan diluar konteks pokok bahasan terkait
program pengabdian kepada masyarakat yang sedang diusulkan atau
dijalankannya
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