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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalaamu’alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh, 
 

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat diselesaikan. Panduan ini disusun sesuai dengan 

perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia terutama 

dilingkungan Universitas Billfath. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 48 Ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki fungsi untuk 

menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi yang 

terintegrasi, maka Universitas Billfath menyusun panduan ini dalam rangka untuk 

pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas 

Billfath. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih 

termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih 

terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran 

tambahan. 

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, buku panduan ini juga memberikan arahan 

penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset yang tertuang di dalam Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Riset Nasional. Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak 

yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun 

sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari 

sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan 

saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas 

perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk 

memajukan Universitas Billfath dan dunia pendidikan kita pada khususnya. 

 

Wassalamu’alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh 

 

Lamongan, September 2020 

Ketua LPPM – Billfath 

 

Ttd 

 

Slamet Ifandi, S.Si.,M.Si. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, 

dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Billfath dan dilaksanakan berdasarkan jalur 

kompetensi dan kompetisi.  

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas 

menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan 

sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung jawab meningkatkan 

kemampuan tridarma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam 

menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, 

dan jangka panjang pembangunan nasional. 

Agar amanah diatas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di Universitas Billfath harus diarahkan untuk mencapai 

tujuan dan standar tertentu tertutama untuk mencapai visi perguruan tinggi yaitu menjadi 

perguruan tinggi terkemuka dalam riset terapan yang dijiwai dengan nilai-nilai keislaman, 

keindonesiaan dan kepesantrenan. 

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar 

yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan 

penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut :  
1. Standar Hasil Penelitian 

Merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua 

luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak 

bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum 

atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, 

dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada 

masyarakat.  
2. Standar Isi Penelitian 

 Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan 

keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada 

luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu 

gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada 

luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian 
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dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang 

harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang.  
3. Standar Proses Penelitian 

 Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan 

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.  
4. Standar Penilaian Penelitian 

 Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses 

dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 

penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan 

penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja 

hasil penelitian dengan mengacu ketentuan serta peraturan di perguruan tinggi.  
5. Standar Peneliti 

 Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi : a) kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode 

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan 

dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan 

hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam 

pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan 

Pengembangan.  
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

 Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam 

rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan 

tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang 

ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan. 
 
7. Standar Pengelolaan Penelitian 

 Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 

kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, 

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 
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8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana dana penelitian 

internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk 

membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, 

pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil 

penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi 

digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas 

peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). Perguruan 

tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti. 

 Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat 

mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait 

dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagai berikut: 
 

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang hasil 

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa 

penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas 

akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan 

sumber belajar. 

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada 

standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian 

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan 

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat 

diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta 

Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 
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3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan 

kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. 

Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan 

lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 

sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, 

terukur, dan terprogram. 
 
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip 

penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada 

masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat 

dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, 

terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas 

akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.  
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya 

pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan 

bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 

yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan 

kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 
 

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada 

masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada 
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masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses 

pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.  
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja 

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada 

masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.  
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

 Satandar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama 

dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 

Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur 

berdasarkan ketentuan di Universitas Billfath. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana 

pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat. 

 Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi 

dapat dicapai, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mendorong dan 

memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan 

kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Billfath. 
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BAB II  
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

2.1 Pendahuluan 

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Billfath berupaya 

terus mengawal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. 

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Billfath 

diarahkan untuk: 

a) Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

perguruan tinggi 

b) Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional 

c) Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang bermutu 

d) Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

di perguruan tinggi; dan 

e) Memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa. 

 

2.2 Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Billfath untuk dosen 

meliputi 2 (dua) kategori yaitu: 

1. Penelitian Dasar  

2. Penelitian Terapan 

 Sementara untuk program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Universitas Billfath untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori dan Program 

Pengabdian kepada Masyarakat yaitu : 

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 

2. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-

PPM) melalui POSDAYA (Pos Pemberdayaan Masyarakat) 

3. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) dan  

4. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) 

 

2.3 Ketentuan Umum 

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu 

pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas Billfath sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan 

dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap Universitas Billfath yang 

mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus 

(NIDK). 

2. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau 

NIDK dan/atau bukan dosen. 
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3. Usulan dilakukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Billfath. 

4. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua 

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

pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai 

anggota atau dua usulan sebagai anggota) pada setiap semester. 

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) diwajibkan untuk 

melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) internal atas semua kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Billfath dengan 

mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. 

6. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam 

melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi 

catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.   

7. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai 

dengan target skema dapat dikenai sanksi. 

 

2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian 

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, 

penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian 

luaran. 

2.4.1 Tahap Pengumuman 

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan LPPM mengumumkan atau 

menginformasi penerimaan usulan penelitian kepada dosen/peneliti di lingkungan 

Universitas Billfath.  

2.4.2 Tahap Pengusulan 

Pengusulan dilakukan oleh dosen sesuai kewenangan yang ada didalam buku 

panduan penelitian yang dimiliki Universitas Billfath sebagai berikut: 

a.  Format usulan penelitian  

1. Halaman Sampul (Lampiran 1)  

2. Halaman Persetujuan (Lampiran 2)  

3. Sistematika, diuraikan latar belakang pemilihan topik penelitian, masalah 

yang akan diteliti, tujuan, target luaran yang ingin dicapai, tinjauan 

pustaka, metode penelitian yang akan digunakan, biaya dan jadwal 

penelitian serta daftar pustaka (Lampiran 3). 

4. Peneliti diminta untuk mengisi Surat Pernyataan kesediaan melaksanakan 

Penelitian (Lampiran 4). 

5. Proposal dijilid dan diberi sampul depan berwarna putih 

b. Prosedur Pengajuan Usulan Penelitian 

1. Dosen mengajukan proposal usulan penelitian yang dilengkapi dengan 

halaman pengesahan penelitian ke Koordinator Penelitian 

2. Koordinator penelitian menindaklanjuti ke Wakil Rektor  I 
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3. Wakil Rektor I memeriksa ketersediaan dana penelitian dan 

mengirimkannya ke Ketua LPPM 

4. Ketua LPPM memberikan persetujuan penelitian pada proposal yang 

diajukan 

2.4.3 Tahap Penyeleksian 

Seleksi usulan dilakukan oleh tim LPPM. Kewenangan seleksi usulan yang 

dimiliki berdasarkan dengan ketentuan pada buku panduan ini. Penilaian usulan 

proposal penelitian dilakukan oleh reviewer internal berdasarkan lima indikator 

yaitu kualitas topik penelitian, perumusan masalah, metode penelitian, kelayakan 

penelitian dan peluang luaran penelitian. Adapaun detail lembaran penilaian 

penelitian terlampir (Lampiran 7) . 

2.4.4 Tahap Penetapan 

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan besaran 

biaya yang ditetapkan oleh Universitas Billfath. Penetapan usulan penelitian yang 

didanai diinformasikan melalui LPPM. 

2.4.5 Tahap Pelaksanaan dan Prosedur Usulan Dana 

Tahap pelaksanaan penelitian diatur  dari LPPM sebagai berikut :  

1. Halaman persetujuan penelitian yang sudah disetujui oleh Ketua LPPM 

selanjutnya dikembalikan ke Koordinator Penelitian 

2. Koordinator penelitian mengajukan pencairan dana penelitian ke Wakil 

Rektor II 

3. Wakil Rektor II menindaklanjuti permohonan pencairan dana kepada LPPM  

4. LPPM membuat kontrak penelitian dan Penandatanganan kontrak penelitian 

dilakukan setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan 

5. LPPM menghubungi peneliti setelah anggaran tersedia 

2.4.6 Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian 

(institusi), masing-masing mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penelitian wajib diawasi oleh LPPM dalam bentuk kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

2. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan ke LPPM  

2.4.7 Tahap Penilaian & Pelaporan Hasil Penelitian 

Penilaian dilakukan oleh tim LPPM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan 

penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian 

lainnya. Prosedur pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penggunaan 

dana penelitian sebagai berikut: 

A.  Hasil Penelitian 

1. Laporan penelitian diserahkan ke LPPM sebanyak 1 (satu) eksemplar 

beserta softcopy-nya. Format laporan penelitian : 

Sampul Depan  (Lampiran 5) 

Halaman Pengesahan 

Sistematika diuraikan: (a) latar belakang pemilihan topik penelitian, (b) 

masalah yang akan diteliti, (c) tujuan, target luaran yang ingin dicapai, 

(d) tinjauan pustaka, (e) metode penelitian yang akan digunakan, (f) 
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biaya dan jadwal penelitian, (g) hasil dan pembahasan, (h) simpulan dan 

saran, (i) daftar rujukan (Lampiran 6) 

2. Hasil penelitian diupayakan terbit minimal di jurnal nasional ber-ISSN 

atau terakreditasi 

3. Hasil penelitian yang sudah dipublikasi harus dilaporkan ke LPPM. 

Jika tidak dilaporkan, peneliti akan dipertimbangkan untuk tidak 

mendapatkan dana penelitian pada tahun berikutnya. 

4. Laporan hasil penelitian dijilid dan diberi sampul depan: 

1. Fakultas KIP  : Kertas Buffalo Hijau 

2. Fakultas MIPA : Kertas Buffalo Biru Muda 

3. Fakultas Teknik : Kertas Buffalo Merah  

4. Fakultas Hukum : Kertas Bufallo Putih 

B.  Pelaporan Penggunaan Dana 

1. Peneliti menyerahkan laporan lengkap penelitian dengan pengesahan 

(softcopy dan hardcopy), naskah publikasi penelitian (softcopy) beserta 

laporan keuangan/penggunaan dana kepada koordinator penelitian 

2. Koordinator penelitian mengirimkan hasil penelitian kepada Wakil 

Rektor II untuk pertanggungjawaban keuangan. 

3. Wakil Rektor II meneruskan laporan penelitian (softcopy dan 

hardcopy) kepada Ketua LPPM 

C. Ketentuan-Ketentuan Khusus 

1. Waktu pengumuman dan penerimaan usulan penelitian di LPPM 

dilakukan per semester (ganjil/genap) mengikuti tahun akademik 

(bersifat tentatif). 

2. Hasil penelitian wajib dipresentasikan yang diadakan oleh LPPM pada  

setiap akhir semester (Januari akhir semester ganjil, dan Agustus 

akhir semester genap). 

3. Proposal dikirim ke LPPM sebanyak 1 (satu) eksemplar 

 

2.5 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Secara umum tahapan pengelolaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan 

berlaku juga pada pengelolaan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh LPPM. Pengelolaan 

pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola pendanaan penelitian di 

Universitas Billfath. 

 

2.6 Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kewajiban Perguruan Tinggi dan LPPM dalam pengelolaan penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun dan menetapkan norma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

pada tingkat nasional dalam format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan 

Pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi 

b. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 
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c. Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Menyelenggarakan pendanaan penelitian yang ada di Universitas Billfath 

 

2.7 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Anggaran internal Universitas 

Billfath yang memuat kebijakan satuan biaya sebagai berikut : 

a. Besaran dana penelitian adalah Rp 720.000,00 per semester 

b. Besaran dana pengabdian adalah Rp 240.000,00 per semester 

c. Peneliti diwajibkan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian dengan 

mengacu pada ketentuan anggaran internal. Rincian RAB memuat komponen belanja 

bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan dan luaran wajib. 

 

2.8 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penelitian dan PkM 

 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Universitas Billfath 

 

No 

 

Uraian 

Kegiatan 

Bulan ke (Semester Ganjil )  Bulan ke (Semester Genap) 

Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust 

1 Pengumuman &  info 

batas akhir usulan 

proposal 

            

3 
Verifikasi proposal & 

Penetapan  lolos proposal 

            

4 Pelaksanaan  Penelitian & 

PkM 

            

5 Monev, Lap. Kemajuan 

dan Pelaporan 

Penggunaan Dana 

Insentif 

            

6 Seminar Hasil & 

Penyerahan Laporan 

Akhir 
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BAB III  

MEKANISME PENGELOLAAN PENGUSULAN 
 

Sebagaimana telah dijelaskan di BAB II, tahapan pengelolaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian 

/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian 

keluaran. Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM sebagai berikut : 

 

3.1 Pengusulan Penelitian 

a. Proposal  dituliskan pada kertas A4 dan diberi nomor halaman pada  sudut  kanan  

bawah. 

b. Seluruh paragraf diketik dengan tipe huruf Times New Roman size 12 pt, spasi 1.15, 

justify/ rata kanan-kiri. Sedangkan bagian Judul Bab dituliskan dengan huruf besar, 

dengan tipe huruf Times New Roman size 12 pt, spasi 1.15, centered, dan bold 

c. Halaman Sampul mengacu pada format yang ditentukan 

d. Lembar Pengesahan disertai dengan tanda tangan  ketua peneliti dan disetujui ketua 

LPPM 

e. Kata Pengantar, maksimal 1 halaman. Di bagian kanan bawah kata pengantar 

dicantumkan tanggal penyusunan, tanda tangan dan nama lengkap beserta gelar dari 

pengusul utama serta NIDN/NIDK. 

f. Ringkasan Proposal 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, 

tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan. Dalam ringkasan juga 

dituliskan maksimal 5 kata kunci. 

g. Pendahuluan 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian 

ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait tema penelitian. Manfaat 

penelitian, berkaitan dengan  perannya  dalam  meningkatkan pengetahuan.  Manfaat 

penelitian dijabarkan menjadi manfaat bagi  sasaran masyarakat institusi pendidikan 

tinggi dan pemangku kebijakan. 

h. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art 

dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat 

dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber 

pustaka/referensi primer yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal 

ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun 

terakhir. 

i. Metode Penelitian 

Dipaparkan secara jelas dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang 

diangkat dan mencapai tujuan dari penelitian.  Metode atau cara untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi 

dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan 
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dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat 

berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan 

yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian 

yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota 

pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan. Komponen dalam metode 

penelitian sedikitnya mencakup: 

a. Desain Penelitian 

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

c. Tahapan Penelitian 

d. Metode Pengambilan Data dan Instrumen 

e. Analisis Data 

f. Susunan dan kontribusi tim peneliti, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 
No 

 
Susunan Anggota 

Penelitian 

Jumlah 

Anggota 

(orang) 

Nama 
Anggota 

(nama 
lengkap 
dengan 
gelar) 

 

Nama 

Institus

i 

Kontribusi 

dalam 

Penelitian 

1 Peneliti Utama 1    

2 Peneliti Madya 1    

3 Peneliti Muda 1    

4 Pembantu Peneliti (jika 

ada) 

.....    

5 Pengolah Data (jika ada) .....    

6 Petugas Lapangan (jika 

ada) 

.....    

7 Sekretariat Peneliti  1    

 

j. Biaya Penelitian 

Mencantumkan ringkasan RAB dalam bentuk tabel dibawah ini. Proporsi komponen 

pembiayaan tidak diperkenankan melewati batas maksimal yaitu 30% untuk honorarium, 

60% untuk pembiayaan operasional, dan 40% untuk biaya perjalanan. 

 

No Komponen Biaya Penelitian 
Nominal 

(Rupiah) 

Persentase 

maksimal 

1 Honorarium Rp  ,- 30% 

2 Pembiayaan operasional seperti bahan 

habis pakai, ATK,  analisa data dan biaya 

pelaopran luaran 

Rp  ,- 60% 

3 Biaya Transportasi Rp  ,- 40% 

 Total biaya Rp  ,-  

Catatan:  
1. Semua transaksi wajib untuk disertai dengan bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

2. Semua Nota (Bukti Transaksi) yang dapat dilampirkan hanya bukti transaksi yang berada dalam kurun 

waktu penelitian. 
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k. Jadwal Penelitian 

Mencakup rencana penelitian secara rinci dimulai dari persiapan hingga penyerahan 

laporan akhir penelitian dan  diuraikan dalam bentuk tabel atau Gantt Chart. 

 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                          

                          

                          
 

l. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan berdasarkan sistem American Psycological Accociation (APA), nama dan 

tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya 

pustaka yang di sitasi pada usulan penelitian yang di cantumkan dalam referensi. 

 

m. Data Diri Tim Peneliti 

Mencantumkan nama lengkap dan gelar, alamat, telepon yang dapat dihubungi, alamat 

email, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman dalam penelitian, dan 

publikasi. 

 

3.2 Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat 

Adapun format pengusulan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: 

A. Format Proposal 

a. Proposal  dituliskan pada kertas A4 dan diberi nomor halaman pada  sudut  kanan  

bawah. 

b. Seluruh paragraf diketik dengan tipe huruf Times New Roman size 12 pt, spasi 

1.15, justify/ rata kanan-kiri. Sedangkan bagian Judul Bab dituliskan dengan huruf 

besar, dengan tipe huruf Times New Roman size 12 pt, spasi 1.15, centered, dan 

bold 

c. Halaman Sampul, mengacu pada format yang ditentukan. 

d. Lembar Pengesahan, disertai dengan tanda tangan  ketua peneliti dan disetujui 

ketua LPPM 

e. Kata Pengantar, maksimal 1 halaman. Di bagian kanan bawah kata pengantar 

dicantumkan tanggal penyusunan, tanda tangan dan nama lengkap, gelar dari 

pengusul utama serta NIDN/NIDK. 

f. Ringkasan  

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan 

target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian 

kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat 

rencana kegiatan yang diusulkan Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata 

kunci. 

 



   14  

g. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan 

permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal 

berikut : 

1. Analisis Situasi 

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra 

yang mencakup hal-hal berikut. 

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif 

• Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto 

situasi mitra. 

• Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra. 

• Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra. 

• kondisi sumber daya yang dihadapi mitra 

b. Untuk Mitra yang tidak  produktif secara ekonomi / sosial 

• Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan 

didukung dengan  data dan gambar/foto. 

• Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait 

dengan layanan  kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, 

kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara 

dan lain-lain. 

2. Permasalahan Mitra 

Mengacu kepada butir analisis situasi serta uraikan permasalahan prioritas 

mitra. 
 

h. Tujuan dan Sasaran (diuraikan secara jelas tujuan dan asaran kegiatan) 

i. Metode Pelaksanaan yang telah dilakukan (jelaskan dengan table, foto, dll)  

j. Keluaran yang Dicapai (Output) (jelaskan, foto, dll) 

k. Daftar Pustaka 

l. Gambaran IPTEK 

m. Peta Lokasi 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

SISTEMATIKA 

LAPORAN PENELITIAN  
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Lampiran 1. Sampul Usulan Proposal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

USULAN PROPOSAL PENELITIAN 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN YANG DIUSULKAN 

(Times New Roman size 16 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

Pengusul utama: 

(nama lengkap 

dengan gelar) 

 

Anggota tim peneliti 

(nama lengkap dengan gelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS 

TAHUN  

 (Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 
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Lampiran 2. Lembar Persetujuan/Pengesahan 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

Judul :  .................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Peneliti Utama : ................................................................................... 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (tulis yang sesuai) 

Nama Institusi : 

Alamat institusi :  .................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Alamat e-mail : .................................................................................... 

Telepon Seluler/HP : .................................................................................... 

Jangka Waktu Penelitian   :  

Tahun   :  

Total Biaya  : Rp. .............................................................................. 

 

 

 

Lamongan, ........................... 
 

Mengetahui, 
 

Dekan,       Koordinator Penelitian 
 
 
   Ttd & Cap       Ttd 

 

(nama & gelar).                                               Pukky Tetralian B.N. M.Mat. 

NIY/NIDN.                                                             NIDN. 0710109302 
 
 

Menyetujui, 
 

Ketua LPPM 
 
Ttd & Cap 
 

 

  

Slamet Ifandi, S.Si.,M.Si. 

NIDN. 0731079001 
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Lampiran 3. Sistematika Pengajuan Proposal Penelitian 

 

JUDUL BAB JUDUL SUB BAB 

 Halaman sampul   

 Halaman pengesahan    

 Kata pengantar    

 Daftar isi   

 Ringkasan    

 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 

  2. Rumusan Masalah 

  3. Tujuan Penelitian  

  4. Manfaat Penelitian 

  5. Luaran 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

 BAB III METODE 

PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

  2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

  3. Tahapan Penelitian 

  4. Metode Pengambilan Data Dan Instrumen 

  5. Analisis Data 

5 BAB IV BIAYA DAN JADWAL 

PENELITIAN 

1. Biaya Penelitian 

  2. Jadwal Penelitian  

6 DAFTAR PUSTAKA   
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Lampiran 4. Lembar Surat Pernyataan 
 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, 
 

Nama Peneliti : ................................................................ 
 

Program Studi : ................................................................ 
 

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk menyelesaikan penelitian dengan  judul 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 

Dalam periode yang telah ditentukan dalam proposal 
 

Dalam melaksanakan penelitian tersebut, saya berkewajiban:  

1. Menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan keuangan secara periodik 

2. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban keuangan pada bulan Desember 

3. Menyerahkan softcopy dan hardcopy laporan hasil penelitian pada bulan Desember  

4. Apabila dalam satu periode penelitian, peneliti tidak mampu menyelesaikan penelitian 

diwajibkan menyerahkan laporan perkembangan penelitian disertai penjelasan alasan 

keterlambatan, untuk selanjutnya tim LPPM akan melakukan evaluasi tindak lanjutnya. 

5. Apabila saya tidak memenuhi kewajiban tersebut, saya bersedia mengembalikan dana 

penelitian sejumlah dana yang telah terpakai kepada Rektor Universitas Billfath. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa 

ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Lamongan,............................. 
 

Yang membuat pernyataan, 
 

Materai 6000 
 

 

(Nama Lengkap) 
 

NIDN. 
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Lampiran 4. Sampul Laporan Kemajuan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN YANG DIUSULKAN 

(Times New Roman size 14 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

Pengusul utama: 

(nama lengkap 

dengan gelar) 

 

Anggota tim peneliti 

(nama lengkap dengan gelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS 

TAHUN  

 (Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

 

 



   21  

Lampiran 5. Sitematika Laporan Kemajuan Penelitian 
 

JUDUL BAB JUDUL SUB BAB 

 Halaman sampul   

 Halaman pengesahan    

 Kata pengantar    

 Daftar isi   

 Ringkasan    

 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang 

  2. Rumusan masalah 

  3. Tujuan penelitian 

  4. Manfaat penelitian 

  5. Luaran 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

 BAB III METODE 

PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

  2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

  3. Tahapan Penelitian 

  4. Metode Pengambilan Data Dan Instrumen 

  5. Analisis Data 

5 BAB IV BIAYA DAN JADWAL 

PENELITIAN 

1. Biaya Penelitian 

  2. Jadwal Penelitian  

6 HASIL DAN  PEMBAHASAN   

7 DAFTAR PUSTAKA   
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Lampiran 6. Sampul Laporan Akhir Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAPORAN AKHIR PENELITIAN 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN YANG DIUSULKAN 

(Times New Roman size 14 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

Pengusul utama: 

(nama lengkap 

dengan gelar) 

 

Anggota tim peneliti 

(nama lengkap dengan gelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS 

TAHUN  

 (Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 
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Lampiran 7. Sistematika Laporan Akhir Penelitian 

 

JUDUL BAB JUDUL SUB BAB 

 Halaman sampul   

 Halaman pengesahan    

 Kata pengantar    

 Daftar isi   

 Ringkasan    

 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang 

  2. Rumusan masalah 

  3. Tujuan penelitian 

  4. Manfaat 

  5. Luaran 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

 BAB III METODE 

PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

  2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

  3. Tahapan Penelitian 

  4. Metode Pengambilan Data Dan Instrumen 

  5. Analisis Data 

5 BAB IV BIAYA DAN JADWAL 

PENELITIAN 

1. Biaya Penelitian 

  2. Jadwal Penelitian  

6 HASIL DAN  PEMBAHASAN   

7 BAB VI SIMPULAN dan 

SARAN 

1. Simpulan 

  2. Saran  

8 DAFTAR PUSTAKA   

9 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Anggaran penelitian 

  2. Biodata ketua & anggotan Tim peneliti 

  3. Surat pernyataan kesediaan melaksankan 

penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   24  

Lampiran 8.  Indikator Penilaian Usulan Penelitian 
 

 

PENILAIAN USULAN PENELITIAN 
 

 

Judul  Penelitian : .......................................................................... 
 

Peneliti Utama    : .......................................................................... 
   

Anggota Peneliti   : .......................................................................... 

 

Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

Kualitas topik penelitian Inovasi dan kebaruan topik 

Kedalaman pemahaman penelitian terhadap topik 

20   

Perumusan masalah Kedalaman dan kompleksitas 

permasalahan Kemampuan melakukan problematisasi 

Tujuan dan manfaat penelitian 

30   

Metode penelitian Ketepatan dan kesesuaian metode 

yang digunakan Kesesuaian metode penelitian dan 

permasalahan 

20   

Kelayakan penelitian, Kesesuaian waktu Kesesuaian 

biaya ,Kesesuaian personalia 

15   

Peluang luaran penelitian, Publikasi ilmiah 

Pengayaan bahan ajar 

15   

Total 100   

Keterangan:  

1. Skor 1 (buruk) 

2. Skor 2 (sangat kurang), 

3. Skor 3 (kurang) 

4. Skor 5 (cukup) 

5. Skor 6 (baik),  

6. Skor (sangat baik) 

Nilai = bobot x skor 

 
Komentar dan saran perbaikan: 
 
.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 

Lamongan,........................... 
 

Penilai 
 

 

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 9. Justifikasi Anggaran 

No Jenis Uraian Satuan Volume Biaya Satuan 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

1. Bahan      

     

2. Pengumpulan Data      

     

     

     

     

     

     

3. Analisis Data      

     

4. Pelaporan dan Luaran Wajib      

     

  JUMLAH TOTAL  
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Lampiran 10. Format Biodata dan Anggota Tim Pengusul 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap  

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP/NIK  

5 NIDN  

6 Tempat dan Tanggal Lahir  

7 E-mail  

8 Nomor Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 Nomor Telepon/Faks  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S3 

Nama Perguruan Tinggi    

Bidang Ilmu    

Tahun Masuk-Lulus    

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi    

Nama Pembimbing    

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah 

     

     

     

     

     

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 
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E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

N

o 
Judul Artikel Ilmiah 

Nama 

Jurnal 

Volume/Nom

or/Tahun 

    

    

    

    

    

    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 

No 
Judul Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Nama Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

    

    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

     

     

 

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 
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Semua data yang saya isikan dan tercantumkan dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula. 

 

 

Lamongan, …/……/2018 

 

 

 

Nama 

NIDN.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

SISTEMATIKA 

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
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Lampiran 1. Sampul Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

 

JUDUL PkM YANG DIUSULKAN 

(Times New Roman size 16 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

Pengusul utama: 

(nama lengkap dengan 

gelar) 

 

Anggota tim peneliti 

(nama lengkap dengan gelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS 

TAHUN  

 (Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 
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Lampiran 2. Lembar Persetujuan/Pengesahan 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

Judul :  .................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Peneliti Utama : ................................................................................... 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (tulis yang sesuai) 

Nama Institusi : 

Alamat institusi :  .................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

Alamat e-mail : .................................................................................... 

Telepon Seluler/HP : .................................................................................... 

Jangka Waktu Pengabdian   :  

Tahun   :  

Total Biaya  : Rp. .............................................................................. 

 

 

 

Lamongan, ......./......./........... 
 

Mengetahui, 
 

Dekan, Koordinator PkM 
 
 
   Ttd & Cap        Ttd 

 

(nama & gelar) Khairunisa, S.T.,MT. 

NIDN.  NIDN.  
 
 

Menyetujui, 
 

Ketua LPPM 
 

Ttd & Cap 
 

 

  

Slamet Ifandi, S.Si.,M.Si. 

NIDN. 0731079001 
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Lampiran 3. Sistematika Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

Lembar Pengesahan  

Ringkasan 

Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar  

Kata Pengantar 

Daftar Lampiran 

BAB 1. Pendahuluan (secara ringkas) tentang kondisi dan permasalahan mitra 

BAB II.Tujuan dan Sasaran 

2.1. Tujuan Kegiatan 

2.2. Sasaran Kegiatan (Jelaskan secara singkat) 

BAB III.Metode Pelaksanaan yang telah dilakukan (jelaskan dengan table, foto, dll)  

BAB IV.Keluaran yang Dicapai (Output) (jelaskan, foto, dll) 

Daftar Pustaka 

Gambaran IPTEK 

Peta Lokasi 
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Lampiran 4. Surat Persetujuan Pernyataan Mitra 
 

Dengan Ini Kami  :  

Nama :  

Jabatan  :  

Nama Sekolah :  

Alamat   

 

Menyatakan bersedia sebagai mitra untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

(PkM) dengan judul : “……”, yang dilaksanakan oleh : 

 

Nama :  

Jabatan  :  

Perguruan Tinggi :  

Alamat :  

 

Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya. 

 

 

 

Lamongan, ……/…../…… 

Yang membuat pernyataan, 

Kepala Desa……. 

 

Ttd + Cap + Materai 6000 

 

 

 

Nama Mitra 

NIP. ……………… 
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Lampiran 5. Sampul Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada  Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

 

JUDUL PkM YANG DIUSULKAN 

(Times New Roman size 16 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

Pengusul utama: 

(nama lengkap dengan 

gelar) 

 

Anggota tim peneliti 

(nama lengkap dengan gelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS 

TAHUN  

 (Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 
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Lampiran 6. Sistematika Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Lembar Pengesahan  

Ringkasan 

Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar  

Kata Pengantar 

Daftar Lampiran 

BAB 1. Pendahuluan (secara ringkas) tentang kondisi dan permasalahan mitra 

BAB II.Tujuan dan Sasaran 

2.3. Tujuan Kegiatan 

2.4. Sasaran Kegiatan (Jelaskan secara singkat) 

BAB III.Metode Pelaksanaan yang telah dilakukan (jelaskan dengan table, foto, dll)  

BAB IV.Keluaran yang Dicapai (Output) (jelaskan, foto, dll) 

BAB V. Manfaat yang Diperoleh (Outcome) 

5.1. Hasil yg dilakukan kepada mitra, dijelaskan kondisi sebelum dan sesudah 

mendapatkan pengabdian (untuk pelaksanaan tahun ke tiga, wajib mengisi 

semuanya) disertai dengan data, tabel, grafik, foto, dll 

5.1.1 Tahun Pertama 

5.2 Dampak Ekonomi dan Sosial, berupa peningkatan pada mitra dilaporkan dalam 

bentuk data terukur dan dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik, 

sehingga terlihat peningkatannya (keadaan mitra sebelum dan sesudah kegiatan 

ditunjukkan dalam bentuk data/grafik/tabel dan foto) 

5.3 Kontribusi Mitra terhadap pelaksanaan. 

BAB VI. Faktor Yang menghambat/Kendala, Faktor Yang mendukung dan Tindak lanjut 

6.1. Faktor yang Menghambat/Kendala (dijelaskan) 

6.2. Faktor yang Mendukung 

6.3 Solusi dan Tindak Lanjutnya 

6.4 Rencana dan Langkah Strategis (untuk multi tahun : Rencana dan Langkah tahun 

ke 2 dan/atau ke 3 dan untuk mono tahun :agar kegiatan dapat berkelanjutan) 

Daftar Pustaka 

Gambaran IPTEK 

Peta Lokasi 
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Lampiran 7. Sampul Laporan Akhir  Pengabdian Kepada  Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

 

JUDUL PkM YANG DIUSULKAN 

(Times New Roman size 16 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 

Pengusul utama: 

(nama lengkap dengan 

gelar) 

 

Anggota tim peneliti 

(nama lengkap dengan gelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS 

TAHUN  

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 
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Lampiran 8. Sistematika Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Lembar Pengesahan  

Ringkasan 

Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar  

Kata Pengantar 

Daftar Lampiran 

BAB 1. Pendahuluan (secara ringkas) tentang kondisi dan permasalahan mitra 

BAB II.Tujuan dan Sasaran 

2.5. Tujuan Kegiatan 

2.6. Sasaran Kegiatan (Jelaskan secara singkat) 

BAB III.Metode Pelaksanaan yang telah dilakukan (jelaskan dengan table, foto, dll)  

BAB IV.Keluaran yang Dicapai (Output) (jelaskan, foto, dll) 

BAB V. Manfaat yang Diperoleh (Outcome) 

5.2. Hasil yg dilakukan kepada mitra, dijelaskan kondisi sebelum dan sesudah 

mendapatkan pengabdian (untuk pelaksanaan tahun ke tiga, wajib mengisi 

semuanya) disertai dengan data, tabel, grafik, foto, dll 

5.2.1 Tahun Pertama 

5.4 Dampak Ekonomi dan Sosial, berupa peningkatan pada mitra dilaporkan dalam 

bentuk data terukur dan dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik, 

sehingga terlihat peningkatannya (keadaan mitra sebelum dan sesudah kegiatan 

ditunjukkan dalam bentuk data/grafik/tabel dan foto) 

5.5 Kontribusi Mitra terhadap pelaksanaan. 

BAB VI. Faktor Yang menghambat/Kendala, Faktor Yang mendukung dan Tindak lanjut 

6.3. Faktor yang Menghambat/Kendala (dijelaskan) 

6.4. Faktor yang Mendukung 

6.5 Solusi dan Tindak Lanjutnya 

6.6 Rencana dan Langkah Strategis (untuk multi tahun : Rencana dan Langkah tahun 

ke 2 dan/atau ke 3 dan untuk mono tahun :agar kegiatan dapat berkelanjutan) 

BAB VII.Kesimpulan dan Saran 

7.1. Kesimpulan 

7.2. Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran: 

a.   Informasi penting lainnya dan dokumentasi 

b.   Photo/Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan) 

c.   Lampiran penggunaan dana PkM 

 

 

 

 


